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СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток

га – гектар 

грн – гривня

дол. США – долар США 

кг – кілограм

км – кілометр

м – метр 

м2 – квадратний метр 

млн – мільйон

млрд – мільярд

од – одиниць

пас.км – пасажиро-кілометр 

р. – рік 

т – тонна 

тис. – тисяча 

ткм – тонно-кілометр 

шт – штука 

ц – центнер 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було

Три крапки (…) – відомості відсутні

Символ (к)
– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про

державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

Нуль (0; 0,0)
– явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними

у таблиці розрядами

“з них”, “ у тому числі”

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли 

наведені всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює

підсумку.
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Приріст,  

зниження (–)

До попереднього року Валовий регіональний продукт (2019 рік, попередні дані) 6,1%

Номінальні доходи населення (2019 рік) 12,7%

Обсяг промислової продукції –6,6%

Обсяг продукції сільського господарства (попередні дані) 3,2%

Обсяг будівельної продукції –1,7%

Прийняття в експлуатацію житлових будівель –52,2%

Експорт товарів –16,9%

Імпорт товарів –22,9%

Оборот роздрібної торгівлі 4,5%

Середньомісячна номінальна заробітна плата 13,2%

Середньомісячна реальна заробітна плата 9,5%

До відповідного періоду

попереднього року Капітальні інвестиції
–45,3%

Грудень 2020 року

до грудня 2019 року Індекс споживчих  цін
5,6%

Основні показники соціально-економічного розвитку 5
за 2020 рік



Валовий регіональний продукт

Валовий регіональний продукт 
Індекси фізичного обсягу

валового регіонального продукту

(у цінах попереднього року; відсотків)
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За попередніми даними, індекс фізичного обсягу

валового регіонального продукту області у 2019 році

порівняно з 2018 роком становив 106,1% (у цінах

попереднього року). За цим показником область

посіла 4 місце серед регіонів України

(у фактичних цінах; млн.грн)

Івано-
Франківська 

область
Україна

2010 20446 1082569

2011 26752 1302079

2012 32286 1459096

2013 33196 1522657

2014 37643 1586915

2015 45854 1988544

2016 51404 2385367

2017 63850 2983882

2018 78443 3560596

104,1

105,2
100,2

100,0

93,4
90,2

102,4

102,5 103,4 103,2
100,5

106,5
103,3

97,7

97,6

92,0 99,0

107,1 105,6 106,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Україна Область

Індекси фізичного обсягу валової доданої
вартості за видами економічної діяльності

у 2019  році1

(у цінах попереднього року; відсотків)

Івано-
Франківська 

область
Україна

Усього 106,6 103,4
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 97,2 101,3

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 100,3 98,5

Переробна промисловість 97,4 101,0

Постачання електроенергії, газу, пари та 
конденційованого повітря 87,6 95,8

Будівництво 107,0 123,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 160,1 103,6

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 88,7 103,5

Інші види економічної діяльності 105,7 105,1

1Попередні дані.


