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 Головне управління статистики інформує, що за січень–травень 2011р. підприємствами
Івано-Франківської області виконано будівельних робіт на суму 235,8 млн грн, що
становить 1,5% загальнодержавного обсягу.

Обсяги будівництва на Івано-Франківщині порівняно з відповідним періодом 2010р.
зросли на 42,1% (по Україні – на 13,2%).

Серед регіонів України за індексом будівельних робіт область посіла 5 місце.

Підприємства із будівництва будівель та споруд, частка яких в загальній вартості робіт
склала понад 53%, наростили обсяги на 36%.

Третину загальнообласного обсягу робіт забезпечили підприємства, що займалися
підготовкою будівельних ділянок, обсяги яких зросли в 1,9 раза. Наростили обсяги у 2
рази підприємства із завершення будівництва.

            
«Одобрямс» від роботодавців

2011-06-20 17:30:03

     
     В Івано-Франківській області з’явилось обласне об’єднання організацій роботодавців.
Власне спочатку відбулись об’єднання галузевих організацій на державному рівні…   
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«Карітас» оздоровлює дітей

2011-06-20 16:30:34

     
     Уже впродовж семи років благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»
організовує літнє оздоровлення дітей із соціально незахищених сімей. За цей час активно
відпочити…   
Успіхи у промисловому виробництві Івано-Франківської області

2011-06-20 15:30:53

     
     У січні–травні 2011р. у промисловості Івано-Франківської області індекс промислової
продукції проти відповідного періоду попереднього року склав 135% (по Україні –
108,5%).   
Оприлюднено щорічний рейтинг найбільш нестабільних держав світу

2011-06-20 14:45:43

     
     У понеділок, 20 червня, Фонд миру оприлюднив щорічний рейтинг найбільш
нестабільних держав світу. Україна посіла 110 місце в рейтингу, на першому місці
опинилась…    
Свято «Полонинське літо-2011» вдалося верховинцям на славу!

2011-06-20 14:30:48

     
     Минулої неділі у селі Верхній Ясенів Верховинського району відбулося багатолюдне
свято «Полонинське літо – 2011», на якому, незважаючи на примхи червневої погоди…    

На ремонт прикарпатської резиденції Януковича виділять 21 млн грн

2011-06-20 12:30:53

     
     Конкурсний комітет ДО “Резиденція “Синьогора” Державного управління справами 3
червня ухвалив рішення про проведення ремонтних робіт на суму 21,03 млн грн.   
Україна є важливим центром хакерства і кіберзлочинності

2011-06-20 11:30:55

     
     Про це заявив британський журналіст та історик, автор низки досліджень і книг про
організовану злочинність у Європі Міша Ґленні. За його словами, Україна - дуже
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важливий центр…   
Українські трудові емігранти продовжують відкривати для себе Америку через Канаду

2011-06-20 10:30:11

     
     Про те, що в Америці можна майже задурно взяти багато землі, у прикарпатському
селі Небилові Калуського повіту вперше почули від німецьких колоністів…   
Як відпочивали й оздоровлювалися станиславівські діти й дорослі 100 років тому?

2011-06-20 09:30:37

     
     На час літніх канікул дітей та молодь запрошували у різноманітні заміські табори.
Наприклад, Комісія виховних осель і мандрівок молоді при Українськім краєвім товаристві
охорони дітей…   
Красивий і вражаючих розмірів борщівник – небезпечний для здоров’я

2011-06-18 17:30:13

     
     Досить торкнутися до її листя і опік 1 чи 2 ступеня гарантований. Та особлива
небезпека, кажуть лікарі, полягає в тому, що дотик до рослини перший час не дає
жодних неприємних відчуттів.   
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