Яремче
Прес-випуски за квітень 2017р.

Лісове господарство міст і районів
Івано-Франківської області у 2016 році
Головне управління статистики
інформує. Протягом 2016р.
підприємствами, зареєстрованими на території області, яким надані в постійне
користування або власність землі лісового фонду, реалізовано продукції (робіт,
послуг) лісового господарства на 696,7 млн.грн (у 2015р. – на 653,2 млн.грн).
Майже три чверті (73,3%) загальнообласних обсягів реалізації забезпечили
лісогосподарські підприємства Рожнятівського, Долинського, Надвірнянського,
Верховинського районів та Івано-Франківської міської ради.
У загальній площі рубок лісу в області (25,7 тис.га) найбільше рубок
проведено підприємствами Івано-Франківської міськради – 4,2 тис.га або 16,3%
площі рубок в області, Надвірнянського (3,3 тис.га або 12,8%), Рожнятівського
(2,7 тис.га або 10,4%), Богородчанського районів (2,3 тис.га або 8,8%), частка
Верховинського, Калуського, Долинського, Косівського та Яремчанської
міськради коливається від 7,1% до 6,5%.
Від усіх видів рубок та проведення підготовчих робіт в 2016р. заготовлено
1532,3 тис.м3 деревини, що на 0,4% менше, ніж роком раніше, з неї – 1213,2
тис.м3 ліквідної деревини (на 0,8% менше). У загальнообласних обсягах
заготовленої ліквідної деревини частка підприємств Рожнятівського району
склала 19,7% (238,6 тис.м3), Долинського – 17,2%, (209,1 тис.м3), ІваноФранківської міськради – 14,6% (177,2 тис.м3), Надвірнянського – 12,6% (152,4
тис.м3), Верховинського – 9,8% (118,4 тис.м3), питома вага Болехівської,
Яремчанської міських рад, Богородчанського, Коломийського, Калуського,
Рогатинського та Косівського районів коливалась від 5,9% до 1,7%;
підприємствами Тлумацького, Галицького та Снятинського районів заготовлено
0,5–0,2% загальнообласних обсягів ліквідної деревини.
Збільшили заготівлю ліквідної деревини порівняно з 2015р.
лісогосподарські підприємства Рожнятівського (на 0,3%), Верховинського (на
1,3%), Тлумацького (на 3,1%), Долинського (на 7,6%) районів та ІваноФранківської міської ради (на 0,5%). Найбільше скорочення обсягів заготівлі
ліквідної деревини зафіксовано у Косівському (на 28,4%) та Надвірнянському
(на 15,1%) районах.
У структурі заготовленої ліквідної деревини 53,4% становила паливна
деревина, 46,6% – лісоматеріали круглі. В районному розрізі основними
заготівельниками лісоматеріалів круглих були підприємства Рожнятівського,
Долинського та Надвірнянського районів (61,7% обласних обсягів), паливної
деревини – Івано-Франківської міської ради, Рожнятівського та Долинського
районів (48,5%).
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У загальній площі проведених робіт із захисту лісів від шкідників і
хвороб (3,8 тис.га) основну частину (99,2%) становили профілактичні
біотехнічні заходи, які найбільше застосовувались підприємствами ІваноФранківської міської ради (21,3%), Коломийського (12,6%) та Надвірнянського
(12,2%) районів; хімічні препарати захисту лісів застосовувались
лісогосподарськими підприємствами Коломийського району на 30 га.
Лісокультурними роботами, зокрема відтворенням лісів, у 2016р. в
області охоплено 3,8 тис.га земель лісового фонду, з яких 1,9 тис.га або 50,1% –
підприємствами Рожнятівського, Надвірнянського, районів та ІваноФранківської міської ради.
Мисливське господарство області
Головне управління статистики інформує. Право на ведення
мисливського
господарства в 2016р. на
площі 712,6 тис.га (майже 2%
мисливських угідь в Україні) було надано 52 господарствам, зареєстрованим на
території області.
За даними мисливських господарств, у 2016р. мисливський фонд області
налічував 6 видів копитних тварин (10 тис. голів), 16 видів – хутрових звірів
(37,4 тис. голів), 28 видів – птахів (171 тис. голів). Порівняно з 2015р.
чисельність копитних тварин зменшилась на 0,3 тис. голів (на 2,8%),
хутрових звірів – на 0,6 тис. голів (на 1,6%). Водночас, чисельність пернатої
дичини збільшилась на 4,7 тис. голів (на 2,8%).
Загальні витрати на ведення мисливського господарства у 2016р.
склали 9140 тис.грн, що на 28,2% більше, ніж у 2015р. Частка коштів,
витрачених на ведення мисливського господарства з Державного бюджету,
склала 5,4% (роком раніше – 7,1%). На охорону, відтворення, облік диких
тварин та впорядкування мисливських угідьпротягом 2016 року витрачено
3165,9 тис.грн, або
на
33,8%
більше порівняно
з
попереднім
роком, з них 50,7% – на біотехнічні заходи із збереження та відтворення диких
тварин, 48,2% – на охорону диких тварин та боротьбу з браконьєрством та 1,1%
– на облік диких тварин.
Загальні
надходження
від ведення
мисливського
господарства збільшились на 26,2% і склали у 2016р. 3306,8 тис.грн, або 2,5%
загальнодержавних надходжень.
У розрахунку на 1000 га мисливських угідь витрати на охорону диких
тварин та боротьбу з браконьєрством склали 2141 грн (по Україні – 1315 грн),
на відтворення мисливських тварин – 2254 грн (по Україні – 1868 грн). Вихід
продукції мисливського господарства у розрахунку на 1000 га закріплених угідь
склав 4640 грн, що відповідає п’ятому місцю серед регіонів України (по Україні
– 3474 грн). Окупність ведення мисливського господарства за рік зменшилась
на 0,5 в.п. і склала 36,2%. За цим показником область посіла 15 місце серед
регіонів держави.
Для збільшення кількості мисливських тварин в області діє 21 розплідник
із штучного розведення копитних тварин та 5 – із штучного розведення
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пернатої дичини. На утримання розплідників протягом 2016р. витрачено 388,6
тис.грн (роком раніше – 220,1 тис.грн).
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області у
січні–березні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2017р. на
переробні підприємства області надійшло 4,2 тис.т сільськогосподарських
тварин (у живій масі), що на 31,8% менше, ніж у січні–березні 2016р., та 6,5
тис.т молока сирого всіх видів (на 15,3% більше). У загальній масі надходження
сільськогосподарських тварин на переробку на свині припадає 56%, птицю –
25,4%, велику рогату худобу – 18,5%, вівці – 0,1%.
Обсяги закупівлі сільськогосподарських тварин (у живій масі)
переробними підприємствами порівняно з січнем–березнем 2016р. збільшились
на 4,8% і склали 3,1 тис.т (73,2% загального надходження), молока сирого – на
20,2% (5,9 тис.т, 90,5%). Частка підприємств у масі закуплених
сільськогосподарських тварин переробними підприємствами у січні–березні
2017р. становила 98,3%, молока – 54,7% (у відповідному періоді попереднього
року – 99,1% та 54,1% відповідно).
Середні ціни, за якими переробні підприємства закуповували
сільськогосподарських тварин, у січні–березні 2017р. становили 26557,2 грн за
т, молоко – 6090,4 грн за т проти 21976,3 грн та 4206,6 грн за т відповідно у
січні–березні 2016р.
Переробними підприємствами у січні–березні 2017р. використано для
переробки 1,1 тис.т власно вирощених тварин (у січні–березні 2016р. – 3,2 тис.т)
та 0,6 тис.т власно виробленого молока (0,7 тис.т).

Прес-випуски за травень 2017

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА січень–БЕРЕЗЕНЬ 2017 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2017р.
становила 1379,1 тис. осіб, з них 604,9 тис. проживали у міських поселеннях,
774,2 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–лютого 2017р.
чисельність населення зменшилася на 843 особи.
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Кількість живонароджених у січні–лютому 2017р. становила 2259 осіб,
померлих – 3379 осіб.
Зайнятість та безробіття
За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних на кінець березня 2017р. становила 12 тис. осіб, що на 2,9%
менше, ніж на кінець лютого 2017р.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця не
змінився і на кінець березня 2017р. становив 1,4% населення працездатного
віку.
Доходи населення
За попередніми даними, у січні–березні 2017р. розмір середньомісячної
номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ,
організацій (із кількістю працівників 10 і більше осіб) становив 5431 грн, що
на 48% більше, ніж у січні–березні 2016р.; у березні 2017р. – 5780 грн, що на
9,2% більше, ніж у лютому 2017р. та у 1,5 раза більше, ніж у березні 2016р.
Індекс реальної заробітної плати у березні 2017р. порівняно з лютим
2017р. становив 107,5%, відносно березня 2016р. – 131,2 %.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно
неактивні підприємства) на 1 квітня 2017р. склала 8,1 млн.грн, або 0,7%
фонду оплати праці, нарахованого за березень 2017р.
На економічно активні підприємства припадає 1,7% загальної суми боргу, на
підприємства-банкрути – 96,8%, на економічно неактивні підприємства –
1,5%.
Соціальний захист
У січні–березні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 66,5 тис. домогосподарств, на суму
126,7 млн.грн.
Отримували субсидії у березні п.р. 242,4 тис.
домогосподарств (53,7% від загальної кількості домогосподарств області).
Крім того, 3,8 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового
палива, на суму 7,8 млн.грн. Отримували субсидії такого виду у березні
2017р. 1,5 тис. домогосподарств області.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у
березні 2017р. склав 1717,9 грн; на відшкодування витрат для придбання
скрапленого газу та пічного побутового палива – 1901,7 грн.
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Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–
березні 2017р. становив
3689 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту
роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня–березня 2016р. становив
104,1%.
Сільське господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у січні–березні 2017р. порівняно з
січнем–березнем 2016р. становив 96%, у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах – 89,6%, у господарствах населення – 100,1%.
За
січень–березень 2017р. реалізовано
на
забій
26,3
тис.т
сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 7,1% менше порівняно з
аналогічним періодом 2016р., вироблено 71,7 тис.т молока (на 0,4% менше)
та 71,4 млн.шт яєць (на 26,4% менше).
За розрахунками, на 1 квітня 2017р. загальна кількість великої рогатої
худоби склала 168,9 тис. голів (на 3,7% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч.
корів – 100,5 тис. (на 1,1% менше); свиней – 323,7 тис. (на 1% менше), овець
та кіз – 34,8 тис. (на 2,7% більше), птиці всіх видів – 3473,2 тис. голів (на
2,6% менше).
Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогосподарськими
підприємствами власно виробленої продукції за січень–березень 2017р.
порівняно з відповідним періодом попереднього року зріс на 38%, у т.ч.
продукції рослинництва – у 3 рази, тваринництва – знизився на 2,4%.
На 1 квітня 2017р. у великих та середніх сільськогоcподарських
підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення
зернових та зернобобових культур, було в наявності 114,4 тис.т зерна, що на
16,1% менше, ніж на 1 квітня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових
культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–березні п.р.
становила 3719,8 грн за т, з них на пшеницю – 3786,8 грн за т.
Промисловість
У березні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2016р. індекс
промислової продукції становив відповідно 104,7% та 96,2%, за підсумками
січня–березня 2017р. – 102,5%.
Збільшення випуску продукції у січні–березні п.р. проти відповідного
періоду торік одержано у постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря на 4,2%, добувній промисловості і розробленні
кар’єрів – на 4,5%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 8%, машинобудуванні – на 28%,
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металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім
машин і устатковання – на 32,3%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у
виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції (на 2,4%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 5,6%), у
виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній
діяльності (на 8,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів (на 35%).
Підприємствами області у січні–лютому 2017р. реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на 7,2 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 0,8
млрд.грн.
Будівництво
У січні–березні 2017р. підприємствами області виконано будівельних
робіт на суму 233,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні
2017р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року становив
104%.
Зведення будівель збільшилося на 1,2%, у т.ч. нежитлових – на 31,6%.
Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 24,6%. Інженерних
споруд зведено на 9,2% більше, ніж у січні–березні 2016р.
Транспорт
У січні–березні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного
транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особамипідприємцями) перевезено 2,5 млн.т вантажів, що на 4,8% більше, ніж за
аналогічний період 2016р., вантажооборот автомобільного транспорту
становив 286,7 млн.ткм або 82,1% обсягу січня–березня 2016р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом
фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту
скористалось 17,1 млн. пасажирів, що склало 78,4% обсягів січня–березня
2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту
виконано пасажирооборот в обсязі 274,3 млн.пас.км або на 2,4% більше.
Зовнішня торгівля товарами
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
області у січні–лютому 2017р. становили 98,8 млн.дол. США, імпорту – 60,7
млн.дол. США. Проти січня–лютого 2016р. обсяги експорту збільшилися в
1,9 раза, імпорту – на 16,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
склало 38,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,63.
Споживчі ціни
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За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у
березні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,8%, з
початку року – 103,9% (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції), в області – 101,5% і 104,9%
відповідно.
Пересічна родина Івано-Франківщини
За підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств,
яке на постійній основі проводиться працівниками органів державної
статистики, у 2016 році на Прикарпатті налічувалося 451,5 тис.
домогосподарств або 3% від їх загальної кількості по Україні. Майже 55%
домогосподарств нашої області проживають у сільській місцевості, 45% – у
міських поселеннях.
Середньостатистична родина нашого краю складається з трьох осіб,
водночас 36,6% – це сім’ї з чотирьох та більше осіб. У своєму складі двох та
трьох осіб мають 25,2% та 24,4% домогосподарств відповідно, одну особу –
13,8%. Серед регіонів країни Івано-Франківщина посідає третє місце (після
Закарпатття та Волині) за часткою багаточисельних родин (з чотирьох і
більше осіб).
Майже половина (47,9%) родин області мають дітей віком до 18 років.
З їх числа 69,5% виховують одну дитину, 29,2% – двох, решта – трьох і
більше. Діти у віці 7-13 років є у складі 42,3% сімей, 3-6 років – у 30%, до 3
років – у 27,6%. Кожне шосте домогосподарство виховує дітей віком 16-17
років, кожне сьоме – 14-15 років. За часткою родин з дітьми область посідає
п’яте місце серед регіонів держави.
Умови та рівень життя домогосподарств з дітьми значною мірою
залежить від кількості дорослих осіб у їх складі. Двох дорослих осіб у своєму
складі мають 55,1% сімей із дітьми, трьох і більше – 39,7%, одну дорослу
особу – 5,2%. Серед домогосподарств без дітей кожне четверте – одинаки, дві
третини з яких – особи непрацездатного віку.
Дві працюючі особи є у складі 44,4% родин нашого краю, одна – у
41,6%, троє і більше осіб – у 14% домогосподарств. Загалом працюючі особи,
від наявності та кількості яких в значній мірі залежить матеріальний статок
та добробут родин, є у складі 72,2% домогосподарств області. За цим
показником область посідає четверте місце серед регіонів країни.
Довідково: 15 травня у всьому світі відзначають Міжнародний день сім’ї.
Це свято стало особливим і в нашій країні, оскільки українці споконвіку
славилися міцним сімейним устроєм, духовною єдністю поколінь,
гостинністю та працелюбністю.
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Демографічна ситуація у Богородчанському районі
у січні–березні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 квітня 2017
року, за оцінкою, чисельність наявного населення району становила 69913
осіб, з яких 11908 проживали у міських поселеннях (смт Богородчани – 8024
особи, смт Солотвин – 3884 особи), 58005 осіб – у сільській місцевості.
Упродовж січня–березня 2017 року чисельність наявного населення майже не
змінилась, оскільки природне скорочення становило 61 особу, водночас
відбувся міграційний приріст у кількості 58 осіб. У січні–березні 2017 року
зареєстровано 183 живонароджених та 244 померлих (у січні–березні 2016
року відповідно 191 та 241 особа).
Зовнішня торгівля Богородчанського району
товарами у І кварталі 2017 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Богородчанського району
у І кварталі 2017р. склали 187,8 тис.дол. США, імпорту – 399,4 тис.дол.
США. У порівнянні з І кварталом 2016р. обсяги експорту зменшилися на
35,2%, імпорту – збільшилися у 2,5 раза.
Питома вага обсягів експорту товарів суб’єктами господарювання
Богородчанського району у загальнообласних склала 0,1%, імпорту – 0,4%.
Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти із
країн світу.
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Найбільші обсяги експорту товарів припадали на Францію, Словаччину,
Австрію. За межі країни підприємства району відвантажували деревину і
вироби з деревини.
Більше 70% імпортних надходжень отримано з Італії, Індії та Німеччини.
Товарну структуру імпорту району складали, насамперед, продукція
хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi, живі тварини та
засоби наземного транспорту, крім залізничного.
Зовнішня торгівля підприємств та організацій міст і районів області
послугами у І кварталі 2017 року
Головне управління статистики в області інформує. Зовнішньоторговельні
операції послугами у І кварталі 2017р. здійснювали 98 суб’єктів
господарської діяльності районів та міст обласного значення.
У м.Івано-Франківську послуги зарубіжним партнерам надавали 28
підприємств, у м.Калуші – 13, у м.Коломиї, Долинському та Тисменицькому
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районах – по 6, у м.Яремче – 4, у решті міст та районів – по 1–2. Найбільша
частка експорту послуг належала суб’єктам обласного центру (72,1%
загальнообласних обсягів). Вагомими були і обсяги послуг, які надали
підприємства та організації Тисменицького (6,9%), Долинського (5,6%) районів
та міст Коломиї (4,3%), Калуша (4,1%) і Яремче (3,8%).
У порівнянні з І кварталом 2016р. збільшилися обсяги експорту послуг,
які надавали суб’єкти господарювання міст Яремче (у 2,1 раза), Коломиї (в 1,5
раза) та Івано-Франківська (на 48,1%). Водночас зменшилися обсяги послуг
надані суб’єктами Тисменицького (в 1,8 раза), Долинського (на 5,9%) районів
та м.Калуша (на 11,6%).
Підприємства та організації міст Коломиї та Івано-Франківська
надавали послуги в основному партнерам з Європи (відповідно 99,6% і
82%), Тисменицького району – Європи (59,9%) та Азії (39,8%), Долинського
району – Європи (54,2%) та Америки (39%), м.Яремче – Європи (42,8%),
СНД (37,8%), Азії (11%), м.Калуша – Європи (37,1%), Азії (34,3%), СНД
(19,8%).
Основу експорту послуг м.Івано-Франківська складали послуги з
переробки матеріальних ресурсів, послуги, пов’язані з подорожами (в
основному послуги у сфері освіти) та транспортні послуги, Тисменицького
району та м.Коломиї – послуги з переробки матеріальних ресурсів,
м.Калуша – транспортні послуги та з переробки матеріальних
ресурсів, Долинського району – послуги у сфері телекомунікацій,
комп’ютерні та інформаційні послуги, транспортні послуги, м.Яремче –
послуги, пов’язані з подорожами.
Найбільша питома вага отриманих з-за меж країни обсягів послуг
припадала на підприємства та організації м.Івано-Франківська (46,8%).
Значною була також частка обсягів м.Калуша (16%), Рожнятівського (11,7%)
і Долинського (6,7%) районів. Обсяги послуг, які отримали суб’єкти
господарювання м.Калуша, зросли у порівнянні з І кварталом минулого року
в 1,9 раза, Рожнятівського району – на 26,8%, Долинського на 5,6%, а
м.Івано-Франківська – зменшилися на 30,7%.
Країни Європи були основними партнерами підприємств та організацій
в імпорті послуг (93,1% – у м.Івано-Франківську, 98,1% – у Рожнятівському
районі, 85,8% – у Долинському районі, 80,1% – у м.Калуші,).
Підприємства
та
організації
міст
Івано-Франківська та
Калуша здійснювали імпорт, в основному, ділових, транспортних послуг,
послуг, пов’язаних із подорожами, і послуг у сфері телекомунікацій,
комп’ютерних та інформаційних послуг, Долинського та Рожнятівського
районів – транспортних послуг та пов’язаних із подорожами.
Наявність тракторів та зернозбиральних комбайнів в агроформуваннях
області у 2016 році
Головне управління статистики інформує. У 2016 році в
сільськогосподарських підприємствах області порівняно з 2015 роком відбулося
збільшення кількості майже усіх видів сільськогосподарської техніки.
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На кінець 2016р. агроформування мали в наявності 1505 шт тракторів (без
врахування змонтованих на них машин), що на 45% більше, ніж на початок року
та 159 шт тракторів, на яких змонтовані машини (на 27,2% більше). Із загальної
кількості 93,3% складають колісні трактори, 6,7% – гусеничні.
На кінець 2016р. в сільгосппідприємствах більше, ніж на початок року
нараховувалось: із техніки для обробітку ґрунту – борін – на 14,2% (кількість
їх склала 910 шт), плугів – на 17,8% (502 шт), культиваторів – на 34,7% (544
шт); для посіву і садіння – картоплесаджалок – на 10% (33 шт), сівалок – на
27,7% (563 шт); для збирання врожаю– зернозбиральних комбайнів – на 23%
(316 шт), жаток валкових – на 36,7% (108 шт), сінокосарок – на 40% (161 шт),
кормозбиральних комбайнів – у 1,7 раза (76 шт), бурякозбиральних комбайнів і
машин та прес-пакувальників і прес-підбирачів – у 1,8 раза (відповідно 21 та 115
шт), кукурудзозбиральних комбайнів – у 2,4 раза (26 шт). Кількість
картоплезбиральних комбайнів, включаючи картоплекопачі склала, як і роком
раніше, 21 шт.
У тваринництві збільшилась порівняно з 2015р. кількість доїльних
установок та апаратів на 7,9% і склала на кінець 2016р. 109 шт, машин і
механізмів для приготування кормів та роздавачів кормів для великої рогатої
худоби – у 1,8 раза (відповідно 57 шт та 76 шт); водночас, зменшено кількість
транспортерів для прибирання гною – на 8,6% (106 шт) та роздавачів кормів
для свиней – на 9,8% (46 шт).
Із техніки загальногосподарського призначення у сільгосппідприємствах
на кінець 2016р. було в наявності 1133 шт вантажних та вантажнопасажирських автомобілів (на 44,3% більше, ніж на початок року) та 666 шт
тракторних причепів та напівпричепів (на 40,2% більше).
Прийняття в експлуатацію житла, нежитлових будівель та інженерних
споруд за містами та районами області
у січні–березні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2017р. в
області прийнято в експлуатацію 115,9 тис.м2 загальної площі житла, що склало
73,7% обсягу відповідного періоду попереднього року.
В територіальному розрізі зменшення обсягів прийнятого в
експлуатацію житла відбулося у Долинському районі на 2,5%, місті Бурштині –
на 10,3%, містах Коломиї, Яремче, Калуші та Галицькому районі – на 32,9–
47,8%, Верховинському, Рожнятівському, Тисменицькому і Калуському
районах – у 2–2,2 раза, Богородчанському, Тлумацькому, Городенківському,
Коломийському, Косівському районах та місті Болехові – у 3-3,7
раза, Рогатинському районі – у 6,7 раза.
Більше, ніж у січні–березні 2016р, прийнято в експлуатацію житла у
місті Івано-Франківську (в 1,6 раза) та Надвірнянському районі (в 1,5 раза).
За обсягами прийнятого в експлуатацію житла першість посідає ІваноФранківська міська рада (40,2% загальнообласного обсягу). Також значною
є частка Надвірнянського (11,9%), Тисменицького (7,7%), Рожнятівського
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(5,3%), Долинського (4,9%) районів та міст Коломиї (5,9%) і Яремче
(4,9%). Частка
Коломийського,Богородчанського, Калуського
та Косівського районів коливається в межах від 3,6% до 2,1%, решти міст та
районів – не перевищує 2%.
У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 840,8 м2 житла,
що відповідає 5 місцю серед регіонів України. При цьому, територіальна
диспропорція за даним показником складає 76 разів: максимальне значення у
січні–березні 2017р. спостерігалося в Яремчанській міській раді – 2,5
тис.м2, мінімальне – у Рогатинському районі – 33,3 м2.
Середній розмір помешкання по області становив 109,4 м 2 загальної
площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього показника
спостерігається уГороденківському районі (223 м2) та Яремчанській міській раді
(210,4 м2), найнижче – м.Калуші (83,7 м2) та Івано-Франківській (80,6 м2)
міській раді.
Із об’єктів соціальної сфери у січні–березні 2017р. прийнято в
експлуатацію дошкільний заклад в с.Крихівці Івано-Франківської міської ради,
амбулаторно-поліклінічні заклади в місті Івано-Франківську та Долинському
районі, спортивний зал у Косівському районі .
Протягом січня–березня 2017р. в області прийнято в експлуатацію ряд
об’єктів і потужностей, зокрема: у містах Івано-Франківську – заклади
громадського харчування, трансформаторна понижаюча підстанція напругою
35 кВ і вище, місцеві теплові мережі, Калуші – мийний комплекс для машин,
місцеві водопровідні мережі, Коломиї – мийний комплекс для машин,
Яремчанській міській раді – готелі, у Богородчанському районі – потужність з
виробництва кормів готових для тварин, Верховинському – каналізаційні та
водостічні мережі, Долинському – вітрова електростанція, місцеві теплові
мережі, Галицькому – місцеві теплові мережі, Коломийському – потужність з
виробництва конструкцій будівельних дерев’яних та виробів столярних й
теслярських, сонячна електростанція, Надвірнянському – готель, місцеві теплові
мережі, Рожнятівському – потужність з виробництва виробів панчішношкарпеткових трикотажних машинного чи ручного в’язання, електростанція
гідравлічна та гідроакумулююча, місцевий трубопровід для транспортування
газу, Снятинському – каналізаційна насосна станція, Тисменицькому –
потужність з виробництва хлібобулочних виробів та інші.
Прийняття в експлуатацію житла, нежитлових будівель та інженерних
споруд за містами та районами області
у січні–березні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2017р. в
області прийнято в експлуатацію 115,9 тис.м2 загальної площі житла, що склало
73,7% обсягу відповідного періоду попереднього року.
В територіальному розрізі зменшення обсягів прийнятого в
експлуатацію житла відбулося у Долинському районі на 2,5%, місті Бурштині –
на 10,3%, містах Коломиї, Яремче, Калуші та Галицькому районі – на 32,9–
47,8%, Верховинському, Рожнятівському, Тисменицькому і Калуському
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районах – у 2–2,2 раза, Богородчанському, Тлумацькому, Городенківському,
Коломийському, Косівському районах та місті Болехові – у 3-3,7
раза, Рогатинському районі – у 6,7 раза.
Більше, ніж у січні–березні 2016р, прийнято в експлуатацію житла у
місті Івано-Франківську (в 1,6 раза) та Надвірнянському районі (в 1,5 раза).
За обсягами прийнятого в експлуатацію житла першість посідає ІваноФранківська міська рада (40,2% загальнообласного обсягу). Також значною
є частка Надвірнянського (11,9%), Тисменицького (7,7%), Рожнятівського
(5,3%), Долинського (4,9%) районів та міст Коломиї (5,9%) і Яремче
(4,9%). Частка
Коломийського,Богородчанського, Калуського
та Косівського районів коливається в межах від 3,6% до 2,1%, решти міст та
районів – не перевищує 2%.
У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 840,8 м2 житла,
що відповідає 5 місцю серед регіонів України. При цьому, територіальна
диспропорція за даним показником складає 76 разів: максимальне значення у
січні–березні 2017р. спостерігалося в Яремчанській міській раді – 2,5
тис.м2, мінімальне – у Рогатинському районі – 33,3 м2.
Середній розмір помешкання по області становив 109,4 м 2 загальної
площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього показника
спостерігається уГороденківському районі (223 м2) та Яремчанській міській раді
(210,4 м2), найнижче – м.Калуші (83,7 м2) та Івано-Франківській (80,6 м2)
міській раді.
Із об’єктів соціальної сфери у січні–березні 2017р. прийнято в
експлуатацію дошкільний заклад в с.Крихівці Івано-Франківської міської ради,
амбулаторно-поліклінічні заклади в місті Івано-Франківську та Долинському
районі, спортивний зал у Косівському районі .
Протягом січня–березня 2017р. в області прийнято в експлуатацію ряд
об’єктів і потужностей, зокрема: у містах Івано-Франківську – заклади
громадського харчування, трансформаторна понижаюча підстанція напругою
35 кВ і вище, місцеві теплові мережі, Калуші – мийний комплекс для машин,
місцеві водопровідні мережі, Коломиї – мийний комплекс для машин,
Яремчанській міській раді – готелі, у Богородчанському районі – потужність з
виробництва кормів готових для тварин, Верховинському – каналізаційні та
водостічні мережі, Долинському – вітрова електростанція, місцеві теплові
мережі, Галицькому – місцеві теплові мережі, Коломийському – потужність з
виробництва конструкцій будівельних дерев’яних та виробів столярних й
теслярських, сонячна електростанція, Надвірнянському – готель, місцеві теплові
мережі, Рожнятівському – потужність з виробництва виробів панчішношкарпеткових трикотажних машинного чи ручного в’язання, електростанція
гідравлічна та гідроакумулююча, місцевий трубопровід для транспортування
газу, Снятинському – каналізаційна насосна станція, Тисменицькому –
потужність з виробництва хлібобулочних виробів та інші.
До Дня хіміка
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Головне управління статистики інформує. Хімічна галузь є важливою
складовою у структурі сучасної економіки Івано-Франківської області.
Вона представлена підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції, основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів,
гумових і пластмасових виробів, якими у 2016р. реалізовано продукції майже
на 1,8 млрд.грн або 5% загального обсягу реалізації промисловості області.
Потенціал
хімічного
та
нафтохімічного
комплексу
ІваноФранківщини формують товариства «Падана Кемікал Компаундс», «Полікем»,
«Карпатсмоли», «Таркетт Вінісін», «Поліком», «Завод ДК Орісіл», «Завод ТОС
«Барва», «Голд Дроп-Україна», Надвірнянська філія ТОВ «Свиспан Лімітед».
У 2016р. вагомою була частка Івано-Франківщини серед регіонів
України у випуску окремих видів продукції хімічної та нафтохімічної
промисловості, зокрема, з виробництва смол карбамідних, тіокарбамідних,
меламінових у первинних формах (близько 40% загальнодержавного обсягу),
речовин поверхнево-активних органічних (майже 35%), полімерів
вінілхлориду у первинних формах (понад 22%), шин пневматичних гумових з
відновленим протектором (17%), фарб та лаків, сикативів готових (6%).
Підприємствами хімічного комплексу області виробляються також барвники
синтетичні, клеї казеїнові, волокна синтетичні, фарби та лаки на основі
акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі, засоби мийні та
засоби для чищення, шампуні та засоби для прийняття ванн, вироби для
транспортування чи пакування товарів, лінолеум тощо, які широко
використовуються в різних сферах діяльності.
Підприємствами галузі за минулий рік було освоєно 42 млн.грн
капітальних інвестицій, прийнято в експлуатацію потужності з виробництва
продуктів хімічних різних технічного призначення на 3,6 тис.т.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в
підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції станом
на 31 грудня 2016р. склав 186,5 млн.дол. США (30,9% від обсягу залученого
іноземного капіталу в промисловість області). Інвестиції надійшли від
іноземних партнерів із Нідерландів, Кіпру, Італії, Польщі, Німеччини та
Норвеґії.
На підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості зайнято
майже 3,4 тис. осіб або 7,7%, зайнятих у промисловості області. За 2016р.
середньомісячна заробітна плата штатних працівників галузі зросла у
порівнянні з попереднім роком на 21,9% і склала 5194 грн, що на 23,6%
перевищує середній розмір заробітної плати в економіці області та на 6,8% – у
переробній промисловості.
Довідково: згідно з Указом Президента України від 7 травня 1994р.
щорічно в останню неділю травня відзначається День працівників хімічної та
нафтохімічної промисловості.
Мережа роздрібної торгівлі підприємств області станом на 1 січня 2017
року
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Головне управління статистики інформує. На 1 січня 2017р. у
підприємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної
торгівлі, налічувався 1391 об’єкт роздрібної торгівлі, з них 1079 магазинів, що
на 3,4% менше, ніж на початок попереднього року, та 312 напівстаціонарних
об’єктів торгівлі (на 5,9% менше). Зокрема, у міських поселеннях налічувалось
813 об’єктів (на 1,3% менше, ніж на 1 січня 2016р.), у сільській місцевості – 266
(на 9,2% менше).
Торгова площа магазинів порівняно з попереднім роком збільшилась на
0,8% і на початок року становила 168 м2. При цьому, у міських поселеннях вона
збільшилась на 1,8% і склала 151,4 тис.м2, у сільській місцевості –
зменшилась на 7,9% і становила 16,4 тис.м2.
Потреби прикарпатців у продтоварах задовольняло 559 продовольчих
магазинів, які належать підприємствам, із торговою площею 85,1 тис.м2,
близько 80% яких з універсальним асортиментом товарів.
Промислові товари можна було придбати у 520 непродовольчих магазинах
з торговою площею 82,7 тис.м2 (проти 523 та 80,9 тис.м2 у попередньому році).
Левову частку (понад 95%) зазначених магазинів складали спеціалізовані,
кількість яких за минулий рік збільшилась на 5 одиниць. Фармацевтичні товари
можна було придбати у 317 аптеках та аптечних пунктах, що належать
підприємствам (юридичним особам).
Поза магазинами здійснювали торгівлю 124 об’єкти.
До мережі напівстаціонарних об’єктів входило 137 кіосків роздрібної
мережі та 175 автозаправних станцій, включаючи АГНКС. Упродовж минулого
року їхня кількість зменшилась на 0,3%, у т.ч. у міських поселеннях вона
становила 226 одиниць (на 0,4% більше), у сільській місцевості – 86 одиниць
(на 2,3% менше).
Колективні засоби розміщування Івано-Франківщини у 2016 році

Головне управління статистики інформує. У 2016 році в області
функціонували 257 колективних засобів розміщування, 78 з яких належали
юридичним особам, 179 – фізичним особам-підприємцям. Із загальної кількості
закладів нараховувалося 227 готелів та аналогічних засобів розміщування на
10,8 тис. місць та 30 спеціалізованих засобів розміщування (санаторнокурортних закладів) на 3,6 тис. місць у місяць максимального розгортання.
Серед номерного фонду готельних закладів області, який нараховує 4,6
тис. номерів, більше половини (51,9%) – номери типу «стандарт», 27,4% –
номери вищої категорії (люкс, дуплекс, напівлюкс).
Усіма закладами колективного розміщування області упродовж минулого
року обслуговано 341,2 тис. осіб, що на 20,7% більше, ніж у 2015 році, з них
39,8 тис. дітей у віці 0–17 років та 14,9 тис. іноземних громадян. З числа
іноземних туристів, які побували на Прикарпатті, найбільша частка припала на
відвідувачів з Польщі – 2,5 тис. осіб (16,8%), Молдови – 1,4 тис. осіб (9,6%),
Румунії – 1,4 тис. осіб (9,1%), Німеччини – 1,1 тис. осіб (7,2%), Сполучених
Штатів Америки – 931 особа (6,3%) та Білорусі – 869 осіб (5,8%).
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Cума доходів від послуг, наданих колективними засобами розміщування у
2016 році, склала 491,6 млн. грн, що на 119 млн.грн або майже на третину
більше, ніж у попередньому році.
Серед регіонів України Івано-Франківщина посіла п’яте місце за
кількістю обслугованих колективними засобами розміщування туристів та
сумою доходів від наданих ними послуг.
Крім того, в області у 2016 році функціонували 305 садиб сільського
(зеленого) туризму, якими упродовж року обслуговано 55,8 тис. осіб. За
кількістю садиб сільського зеленого туризму та осіб, які провели у них своє
дозвілля, Івано-Франківщина утримує першість в державі.
Народжуваність в області у 2016 році
Із 1377,2 тис. осіб постійного населення, яке проживало в області на
початок 2017 року, 278,8 тис. складали діти віком 0–17 років (20,2%). За
віковими групами це: немовлята (до 1 року) – 14,6 тис., дошкільнята (1–6 років)
– 99,3 тис., діти шкільного віку (старше 6 років) – 164,9 тис. осіб.
У 2016 році в області народилось 14660 дітей, з них 7647 хлопчиків та
7013 дівчаток. Зазвичай, найбільше дітей народжується в серпні (1412 малюків
або 9,6%), найменше – взимку (у лютому – 1071 дитина (7,3%)). Серед
живонароджених майже половину (45,7%) становили первістки, другі – 5438
(37,1%), треті 1733 (11,8%), четверті та наступні – 784 (5,3%). Зокрема, в області
торік зареєстровано 11 випадків народження десятої і більше дитини. Порівняно
з 2015 роком частка первістків та третіх за порядком народження дітей
зменшилась на 1,4 в.п. та 0,1 в.п. відповідно, других – збільшилась на 0,2 в.п.
Із загальної кількості живонароджених у 2016 році 1664 малюки (11,4%)
народилися у батьків, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, порівняно з
2015 роком частка таких дітей зменшилась на 0,7 в.п.
Минулого року 972 малюки народилися у молодих мам у віці до 20 років,
з них 2 малюки у 14-річних, 16 – у 15-річних, 46 – у 16-річних, 156 – у 17річних, 277 – у 18-річних, 475 – у 19-річних, а загалом переважно жінки
народжували у віці 25–29 років: ними народжено більше третини немовлят.
Динаміка народжуваності свідчить, що починаючи з 1987 року, загальний
коефіцієнт народжуваності населення області динамічно зменшувався і досяг
свого мінімального значення у 2001 році (9,8 живонароджених на 1000 осіб
наявного населення). З наступного року народжуваність поступово зростала і
найвищого рівня досягла у 2009р., коли даний показник склав 12,6
живонароджених на 1000 осіб наявного населення. У 2016 році рівень
народжуваності в області становив 10,6‰, зокрема у міських поселеннях 10‰, у
сільській місцевості – 11,1‰. В територіальному аспекті рівень народжуваності
коливався від 8,5‰ у Рогатинському до 14,7‰ у Верховинському районах.
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств
та стан взаєморозрахунків за січень–березень 2017 року
Головне управління статистики інформує. Великими та середніми
підприємствами області в цілому отримано позитивний фінансовий результат
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діяльності до оподаткування за січень–березень поточного року в загальній
сумі 54,8 млн.грн на противагу відповідному періоду 2016 року, коли розмір
збитку складав 2148,2 млн. грн.
Позитивне сальдо фінансового результату сформовано за рахунок
рентабельної діяльності підприємств промисловості (58,4 млн.грн прибутку),
зокрема підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря (148,5 млн.грн); крім того з тимчасового розміщування й організації
харчування (59,1 млн.грн), сфери адміністративного та допоміжного
обслуговування (58,2 млн.грн). Серед прибуткових і підприємства сільського,
лісового та рибного господарств (8,6 млн.грн), будівництва (4,9 млн.грн),
сфери професійної, наукової та технічної діяльності (3,7 млн.грн), охорони
здоров’я та надання соціальної допомоги (1,6 млн.грн).
Прибутковими підприємствами, частка яких в порівнянні з відповідним
періодом минулого року зросла на 3 в.п. і становила 69,1% в загальній кількості
підприємств, одержано 565,1 млн.грн прибутку.
Частка збиткових підприємств за січень–березень п.р. склала 30,9%, ними
одержано 510,3 млн.грн збитку.
Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх
підприємств області склав 2,9%; рівень збитковості всієї діяльності склав 0,1%.
Станом на 1 квітня 2017 року загальні обсяги дебіторської та
кредиторської заборгованості великих та середніх підприємств області склали
43,1 та 35,8 млрд.грн відповідно.
За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості
припадала на підприємства промисловості – 54,7% дебіторської та 73,1%
кредиторської; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних
засобів і мотоциклів – 16,7% та 9,9%; транспорту, складського господарства,
поштової та кур'єрської діяльності – 11,7% та 7,5% відповідно. Серед
підприємств промислової діяльності найбільша частка боргів (88,7%
дебіторської та 87,7% кредиторської) припадала на підприємства переробної
промисловості, зокрема з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів (відповідно 82,5% та 2,5% в сумі боргів промислових підприємств), з
виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (0,6% та 79,9% відповідно).
У структурі дебіторської заборгованості 18,6% займають неоплачені
покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги,
кредиторської – 22,3% складають борги підприємств за отримані від
постачальників матеріали та сировинні ресурси.
Оптова торгівля підприємств області у 2016 році
Головне управління статистики інформує. Обсяг оптового товарообороту
(без ПДВ та акцизу) підприємств, основним видом діяльності яких є оптова
торгівля, у 2016 році склав 11,4 млрд.грн, що у фактичних цінах на 23,5%
більше, ніж у попередньому році. Частка області в оптовому товарообороті
підприємств України становить 0,7%. Понад 80% загальнообласного обсягу
займає товарооборот підприємств м.Івано-Франківська.
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Майже три чверті оптового товарообороту області припадало на
непродовольчі товари (67,2% у 2015 році). Серед них 10,2% обсягів займали
газойлі (паливо дизельне), 10% – бензин моторний, 9,2% – пластмаси та гума
у первинних формах, 8,1% – пшениця, 6,9% – інші будівельні матеріали,
6,1% – кукурудза.
Більше чверті обсягу оптового товарообороту проти 32,8% у
попередньому році займали продовольчі товари. Найбільша питома вага у
зазначеній групі товарів припадала на напої алкогольні дистильовані
(15,3%), шоколад та вироби кондитерські цукрові (14,8%), пиво, крім відходів
пивоваріння (12,8%), інші непродовольчі товари (10,3%), води мінеральні та
напої безалкогольні й соки фруктові та овочеві (8,1%), каву смажену, що
містить або не містить кофеїн; каву без кофеїну смажену (5,5%), м’ясо та
м’ясні продукти (5,4%), вироби тютюнові, крім відходів тютюну (5,3%),
продукти молочні, масло та сири (4,9%).
В асортименті підприємств оптової торгівлі продовжує переважати
продукція українських виробників. Так, на оптовому ринку області у 2016 році
на товари виробництва України припадало 54,9% оптового товарообороту, у т.ч.
серед продовольчих товарів – 93%, непродовольчих – 41,8% (у 2015 році
відповідно 49,5%, 93% та 28,3%).
Товарні запаси на складах підприємств оптової торгівлі на початок 2017
року оцінювалися в 3,7 млрд.грн, у тому числі продовольчих – на 923,5
млн.грн, непродовольчих – на 2,8 млрд.грн.
Середньорічний оптовий товарооборот у розрахунку на одне
підприємство області у 2016 році склав 16,8 млн.грн.

Стан роздрібної торгівлі області у 2016 році
Головне управління статистики інформує. Оборот роздрібної торгівлі (до
якого включено товарооборот торгової мережі підприємств, розрахункові
дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особамипідприємцями) у 2016р. становив 37,7 млрд.грн, що у порівнянних цінах
(враховуючи індекс споживчих цін) на 3,9% більше обсягу 2015р. За темпом
зростання обороту роздрібної торгівлі область посіла чотирнадцяте місце серед
регіонів України. У більшості міст обласного значення та районів області
відбулось зростання обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах (від 0,4% у
Калуському районі до 9% – у м.Яремче).
У розрахунку на одну особу через торгову мережу юридичних та
фізичних осіб-підприємців у 2016р. продано товарів на 27,3 тис.грн. Вищим від
середньообласного цей показник був у містах Коломиї (54,5 тис.грн), ІваноФранківську (53,9 тис.грн), Калуші (47,5 тис.грн) та Яремче (34,7 тис.грн), у
решті міст та районів він коливався від 8 тис.грн у Калуському районі до 24,5
тис.грн – у м.Бурштині.
У 2016 році через торгову мережу підприємств (юридичних осіб), які
здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, продано товарів на 11,7 млрд.грн,
17

що на 0,9% більше, ніж у попередньому році. Продаж товарів за допомогою
платіжних карток становив 10,2%, через мережу Інтернет –10%, за договорами
банківського кредиту – 1,6%, решта – через торгову мережу підприємств. Частка
області у роздрібному товарообороті підприємств України становить 2,1%.
Понад 55% роздрібного товарообороту забезпечили підприємства м.ІваноФранківська.
У товарній структурі роздрібного товарообороту підприємств питома
вага продажу продовольчих товарів становила більше 35%, обсяг їхнього
продажу склав 4,1 млрд.грн і у порівнянні з 2015р. зменшився на 3,5%.
Продовольчі товари вітчизняного виробництва у загальному обсязі продажу
складали 92,3%. Понад 95% реалізованих яєць, цукру, борошна, хлібобулочних
виробів, маргарину, масла вершкового, солі, напоїв слабоалкогольних та
безалкогольних, соків, м'яса та м'ясопродуктів, картоплі, молока та молочних
продуктів – продукти українського виробника.
Питома вага непродовольчих товарів склала майже 65%, їх продано на
7,5 млрд.грн, що на 3,4% більше, ніж у попередньому році. Товари вітчизняної
промисловості складали майже половину загального обсягу продажу. За
рахунок українських виробників формувався роздрібний ринок продажу
сільсько-господарської сировини, добрив, агрохімічної продукції, побутового
рідкого котельного палива, газу у балонах, книг, газет та журналів, вугілля та
дров для опалення, фарб, лаків та емалей, лісоматеріалів та матеріалів
будівельних, а також меблів.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) у 2016р. у
розрахунку на одну особу продано товарів на 8,4 тис.грн (по Україні – 13
тис.грн), у т.ч. продовольчих – на 3 тис.грн, непродовольчих – на 5,4 тис.грн.
Стан виплати заробітної плати на
підприємствах, в установах, організаціях
міст і районів області станом на 1 травня 2017 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 травня 2017р.
заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств, установ, організаційобласті становила 8,9 млн.грн, що складає
0,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.
Порівняно з 1 квітня 2017р. борг із виплати заробітної плати
збільшився на 800,2 тис.грн., або на 9,9%. Збільшення заборгованості
відбулося у м.Івано-Франківську (на 971,1 тис.грн, або на 19,6%) та
Рожнятівському районі (на 15,5 тис.грн, або на 11,5%); виник борг у
Надвірнянському районі (175,2 тис.грн). Зменшення заборгованості
спостерігалося у Тисменицькому районі (на 361,6 тис.грн, або на 12,4%). У
містах Калуші та Коломиї заборгованість із виплати заробітної плати
залишилась на рівні 1 квітня 2017р. і склала 72,6 тис.грн та 10,9 тис.грн,
відповідно.
Основна сума боргу утворена на підприємствах обласного центру (5,9
млн.грн, або 66,6%) та Тисменицького району (2,6 млн.грн, або 28,8%); на
Надвірнянський район припадає 2% боргу, Рожнятівський – 1,7%, м.Калуш –
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0,8%, м.Коломию – 0,1%. На підприємствах решти міст і районів області
заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в
цілому по області на економічно активні підприємства припадає 12,6% суми
боргу, водночас у Рожнятівському районі цей показник складає 100%, у
м.Івано-Франківську – 16,4%.
У містах Калуші та Коломиї, Надвірнянському та Тисменицькому
районах вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, а у м.ІваноФранківську 81,5% суми боргуутворено на підприємствах, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом.
Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (121,8 тис.грн)
утворена у м.Івано-Франківську (2,1% у структурі боргу по місту).
СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА січень–КВІТЕНЬ 2017 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2017р.
становила 1378,9 тис. осіб, з них 605,1 тис. проживали у міських поселеннях,
773,8 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–березня 2017р.
чисельність населення зменшилася на 999 осіб.
Кількість живонароджених у січні–березні 2017р. становила 3423 особи,
померлих – 4881 особу.
Зайнятість та безробіття
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ,
організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні
2017р. становила 193,8 тис. осіб, що на 2 тис. осіб (на 1%) менше порівняно з
березнем 2017р.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних на кінець квітня 2017р. становила 11,6 тис. осіб, з них допомогу
по безробіттю отримували 83,4%. Більше половини загальної кількості
безробітних становили жінки (55,6%).
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня
2017р. становив 1,3% населення працездатного віку, у тому числі у міських
поселеннях – 1,2%, у сільській місцевості – 1,4%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю в квітні 2017р., становила 10,1 тис. осіб. Середній розмір
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допомоги по безробіттю становив 1722 грн, що дорівнює 53,8% законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2017р. порівняно з
березнем зменшилась на 22,7% і на кінець місяця становила 1274 одиниці.
Навантаження зареєстрованих безробітних (вакантних посад) у цілому по
області збільшилось із 7 осіб на одне вільне робоче місце на кінець березня
2017р. до 9 осіб на кінець квітня.
Доходи населення
У січні–квітні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної
плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю
працівників 10 і більше осіб) становив 5500 грн, що на 47,5% більше, ніж у
січні–квітні 2016р.; у квітні 2017р. – 5705 грн, що на 1,3% менше, ніж у
березні 2017р. та на 45,6% більше, ніж у квітні 2016р. Індекс реальної
заробітної плати у квітні 2017р. порівняно з березнем 2017р. становив 97,7%,
відносно квітня 2016р. – 130%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно
неактивні підприємства) на 1 травня 2017р. склала 8,9 млн.грн, або 0,8%
фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р. Упродовж квітня 2017р.
сума заборгованості збільшилась на 9,9%, або на 800,2 тис.грн.
На економічно активні підприємства припадає 12,6% загальної суми
боргу, на підприємства-банкрути – 86%, на економічно неактивні
підприємства – 1,4%.
Основна частина боргу (91,4% загальної суми) утворена на промислових
підприємствах, 5,5% – у будівництві, 1,7% – у сфері оптової та роздрібної
торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, 1,4% – у сфері
професійної, наукової та технічної діяльності.
Соціальний захист
У січні–квітні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 78 тис домогосподарств на суму 135,4
млн.грн. Отримували субсидії у квітні 2017р. 248,6 тис. домогосподарств або
55,1% від загальної кількості домогосподарств області.
Крім того, 8,7 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового
палива на суму 21,7 млн.грн. Отримували субсидії такого виду у квітні 2017р.
1,5 тис. домогосподарств області.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство
у квітні 2017р. склав 746,3 грн (у березні 2017р. – 1717,9 грн); на
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відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового
палива – 2844,8 грн (у березні 2017р. – 1901,7 грн).
Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–
квітні 2017р. становив 5022,2 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту
роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня–квітня 2016р. (враховуючи
індекс споживчих цін) становив 105,9%.
Капітальні інвестиції
За січень–березень 2017р. у розвиток економіки області за рахунок
усіх джерел фінансування було вкладено 1307,6 млн.грн капітальних
інвестицій. Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99% загального
обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у житлові будівлі – 34,1%,
машини, обладнання та інвентар – 33,4%, нежитлові будівлі – 15,5%,
транспортні засоби – 9,2%, інженерні споруди – 4,7%. Обсяг капітальних
інвестицій порівняно з січнем–березнем 2016р. зменшився на 24,5%.
Сільське господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні 2017р. порівняно з
січнем–квітнем 2016р. становив 96,6%, у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах – 90,6%, у господарствах населення – 100%.
За січень–квітень 2017р. реалізовано на забій 36,5 тис.т
сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,6% менше порівняно
з січнем–квітнем 2016р., вироблено 110,5 тис.т молока (на 0,5% менше) та
105,9 млн.шт яєць (на 23,9% менше).
За розрахунками, на 1 травня п.р. загальна кількість великої рогатої
худоби склала 170,3 тис. голів (на 2,8% менше, ніж на 1 травня 2016р.), у т.ч.
корів – 100,6 тис. (на 1% менше); свиней – 323,8 тис. (на 0,4% менше), овець
та кіз – 37 тис. (на 3,1% більше), птиці всіх видів – 3097,9 тис. голів (на 9,3%
менше).
Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогосподарськими
підприємствами власно виробленої продукції за січень–квітень п.р. порівняно
з аналогічним періодом 2016р. зріс на 32%, у т.ч продукції рослинництва – у
2,8 раза, тваринництва – знизився на 2,7%.
На 1 травня 2017р. у великих та середніх сільськогоcподарських
підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення
зернових та зернобобових культур, було в наявності 95,8 тис.т зерна, що на
10% менше, ніж на 1 травня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових
культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–квітні п.р.
становила 3752,7 грн за т, з них на пшеницю – 3827,1 грн за т.
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Промисловість
У квітні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2016р. індекс
промислової продукції становив відповідно 93,7% та 96%, за підсумками
січня–квітня 2017р. – 100,9%.
Приріст продукції у січні–квітні п.р. спостерігався в добувній
промисловості і розробленні кар’єрів (на 2,8%), у постачанні електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря (на 3,3%).
У переробній промисловості індекс промислової продукції становив
96,5%. Збільшення обсягу випуску продукції відбулося в текстильному
виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
(на 2,8%), у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 1,9%),
металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім
машин і устатковання (на 36,4%), машинобудуванні (на 24,3%). Разом з тим,
спостерігалося зниження обсягів випуску у виробництві харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів (на 35,1%), у виготовленні виробів з деревини,
виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 11%), виробництві
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на
1,7%).
Підприємствами області у січні–квітні 2017р. реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на 13,9 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 1,8
млрд.грн.
Будівництво
У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт
на суму 343,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2017р.
порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 109,3%.
Зведення будівель збільшилося на 3%, у т.ч. нежитлових – на 13,7%.
Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 7,3%. Інженерних
споруд зведено на 21% більше, ніж у січні–квітні 2016р.
У січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію 1059 квартир
загальною площею 115,9 тис.м2, що на 26,3% менше, ніж у січні–березні
2016р.
Транспорт
У січні–квітні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного
транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особамипідприємцями) перевезено 3,6 млн.т вантажів, що на 3,8% більше, ніж у
січні–квітні 2016р. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 387,9
млн.ткм або 82,9% обсягу січня–квітня 2016р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом
фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту
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скористались 23,7 млн. пасажирів або 80,6% обсягів пасажироперевезень
січня–квітня 2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного
транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 377 млн.пас.км або на 4,8%
більше.
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
області у січні–березні 2017р. становили 152,9 млн.дол. США, імпорту –
108,6 млн.дол. США. Проти січня–березня 2016р. обсяги експорту
збільшилися на 43,3%, імпорту – на 27,6%. Позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами склало 44,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом
імпорту – 1,41.
Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у січні–
березні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися
на 26,7%, імпорту – зменшилися на 9,8% і становили відповідно 13,9 та 3,5
млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 10,4
млн.дол. США.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2017р. cтановив
843,1 млн.дол. США, що на 2% більше обсягів інвестицій на початок
2017р., у розрахунку на одну особу – 611,7 долара.
У січні–березні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами
вкладено 496,6 тис.дол. США та вилучено 232,1 тис.дол. США прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).
Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у
квітні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку
року – 104,9% (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції), в області – 101,0% та 105,9% відповідно.
Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами міст та районів області у січні–квітні 2017 року
Головне управління статистики інформує. За січень–квітень 2017р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
13,9 млрд.грн, що склало 2% її загального обсягу по Україні.
Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст ІваноФранківська (31,2% загальнообласного обсягу), Бурштина (28,6%), Калуша
(8,5%), Тисменицького (9,3%), Долинського (6,9%), Рожнятівського (4,9%) та
Надвірнянського (3,6%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств
Рогатинського району склала 1,7%, м.Коломиї – 0,9%, Снятинського – 0,8%,
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Богородчанського – 0,6%, м.Болехова, Галицького та Коломийського районів
– по 0,5%, м.Яремче – 0,4%, Городенківського Калуського та Косівського
районів – по 0,3%, Верховинського та Тлумацького районів – по 0,1%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції
реалізовано на 10,1 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у
містах Бурштині (253,8 тис.грн), Калуші (17,5 тис.грн), Івано-Франківську (17,2
тис.грн), Тисменицькому (15,6 тис.грн) та Долинському (13,8 тис.грн) районах.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 64%
займала енергія, 25,1% – товари проміжного споживання, 8,1% – споживчі
товари короткострокового та тривалого використання, 2,8% – інвестиційні
товари. Вищою, ніж в середньому по області, частка енергії в обсягах реалізації
була у містах Бурштині (99,7%), Івано-Франківську (75,3%), Долинському
(82,3%) та Косівському (76,7%) районах; частка споживчих товарів
короткострокового та тривалого використання – у містах Болехові (56%),
Коломиї (38,5%), Івано-Франківську (12,7%), Калуші (10,4%), Городенківському
(84,2%), Галицькому (44,5%), Рогатинському (39,4%), Верховинському (34,5%),
Коломийському (28%), Снятинському (27,9%), Тлумацькому (16,3%),
Косівському (15,8%) та Надвірнянському (8,3%) районах; частка інвестиційних
товарів – у містах Івано-Франківську (7,1%), Калуші (4,6%), Коломиї (3,7%) та
Калуському районі (16%). Товари проміжного споживання переважали у містах
Болехові, Калуші, Коломиї, Яремче, Богородчанському, Верховинському,
Галицькому,
Коломийському,
Надвірнянському,
Рожнятівському,
Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах, де їх частка у
загальному обсязі реалізованої продукції склала 43–98%.
Утворення та поводження з відходами в Івано-Франківській області у 2016
році
Головне управління статистики інформує. Протягом 2016р. в області
утворилось 1935,4 тис.т відходів, що на 8,9% менше, ніж у 2015р., у тому числі
відходів І класу небезпеки – 8 т (на 7,9% більше), ІІ класу – 0,7 тис.т (на 4,3%
більше), ІІІ класу – 2,1 тис.т (на 20,6% менше), IV класу небезпеки –
1932,6 тис.т (на 8,9% менше).
Із загального обсягу утворених відходів 94,2% припадає на відходи, що
утворились внаслідок економічної діяльності підприємств та організацій
(1822,4 тис.т), 5,8% – у домогосподарствах (113 тис.т). Відходи підприємств
із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
становили 53,5% у загальній кількості утворених, сільського, лісового та
рибного господарства – 25,4%, переробної промисловості – 13,1%.
У структурі загальної кількості утворених відходів, за категоріями
матеріалів переважають відходи згоряння (1033,1 тис.т або 53,4%).
Протягом 2016 року утилізовано 681,8 тис.т відходів, що на 18,5%
перевищує рівень 2015р.
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Кількість спалених у 2016р. відходів становила 114,1 тис.т, що на
22,6% менше, ніж роком раніше, з них майже усі використано для отримання
енергії.
У спеціально відведені місця чи об’єкти у 2016 році видалено 774,7
тис.т відходів, що на 31,2% менше, ніж у 2015 році.
Загальна кількість накопичених на кінець 2016 року у спеціально
відведених місцях чи об’єктах відходів I–IV класів небезпеки становила 43,6
млн.т проти 42,6 млн.т на кінець 2015 року. Основну частину (99,9% або 43528,9
тис.т) з них складають відходи IV класу небезпеки, 30 тис.т – ІІІ класу, 0,8 тис.т
– ІІ класу, 0,4 т – відходів І класу небезпеки.
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