Головне управління статистики у Львівській області

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ 2015 РОКУ
Промисловість
У січні 2015 року відносно січня 2014 року випуск промислової
продукції зріс на 7,5%.
Обсяг виробництва на підприємствах добувної промисловості і
розроблення кар’єрів збільшився на 10,5%. У січні 2015 року видобуто
104,3 тис.т вугілля кам’яного, 11,0 тис.т нафти сирої, 31,8 тис.м³ пісків
природних.
У переробній промисловості у січні 2015 року порівняно з січнем
2014 року обсяг промислової продукції збільшився на 6,7%.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів випуск промислової продукції зріс на 14,6%.
У січні 2015 року вироблено 444 т ковбасних виробів, 71 т м’яса
великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого, 1,1 тис.т м’яса свиней
свіжого чи охолодженого та 882 т – замороженого, 1,9 тис.т м’яса свійської
птиці свіжого чи охолодженого, 1,5 тис.т молока, 30 т свіжого
неферментованого сиру, 2,3 тис.т йогурту, ферментованих молока та вершків,
3,8 тис.т борошна, 3,9 тис.т хліба та хлібобулочних виробів, 1,5 млн.дал
натуральних мінеральних газованих вод.
У 2015 році продовжують нарощувати обсяги підприємства
текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів. У січні 2015 року проти січня 2014 року
індекс промислової продукції склав 100,7%.
В області виготовляються значні обсяги трикотажного одягу. За
місяць вироблено 343,6 тис.шт. трикотажу спіднього, 103,7 тис.шт.
трикотажного одягу для маленьких дітей, 1,4 млн. пар панчішношкарпеткових виробів.
У січні 2015 року пошито 4,2 тис.шт. чоловічих костюмів, 14,3 тис.шт.
суконь, 6,8 тис.шт. спідниць, 14,0 тис.шт. жіночих жакетів та блейзерів, 268,4
тис.шт. білизни постільної, виготовлено 56,3 тис. пар взуття.
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової
продукції відносно січня 2014 року скоротився на 13,6%. За місяць
вироблено 7,1 тис.м³ деревини, уздовж розпиляної чи розколотої,
завтовшки більше 6 мм, 5,9 тис.м² вікон, дверей з деревини, 588 тис.м²
шпону струганого, 7,1 млн.шт. мішків та пакетів з паперу.
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На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції у січні 2015 року індекс промислової продукції склав 43,3%.
Випущено 564 т фарб та лаків на основі акрилових або вінілових
полімерів у водному середовищі, 388 т діоксиду вуглецю та сполук
кисневих неметалів, 106,7 тис.дал спирту етилового неденатурованого.
У січні 2015 року відносно січня 2014 року на 2,2% зменшився обсяг
випуску продукції на підприємствах з виробництва основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції зниження обсягу виробництва
відносно січня 2014 року становило 0,4%.
У січні п.р. вироблено 1,0 тис.шт. блоків дверних і віконних з
пластмас, 97 т посуду столового і кухонного з пластмас, 5,4 млн.шт.ум.
керамічної будівельної цегли, 4,4 тис.м3 елементів конструкцій збірних
для будівництва з цементу та бетону, 23,5 тис.т розчинів бетонних, готових
для використання.
На підприємствах металургійного виробництва, виробництва
готових металевих виробів, крім машин і устатковання, відбулося
скорочення випуску промислової продукції відносно січня 2014 року на
3,3%.
У січні 2015 року проти січня 2014 року на підприємствах
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання,
зниження обсягу виробництва склало 5,1%.
Вироблено 285 шт. приладів для вимірювання електричних величин
та іонізуючого випромінювання, 24 шт. панелей комутаційних та
комплектів електричної апаратури для комутації, 295 шт. люстр та
світильників електричних.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря обсяг промислової продукції порівняно з січнем
2014 року зріс на 7,5%. Вироблено 266,8 млн.кВт· годин електроенергії,
482,3 тис.Гкал пари та гарячої води.
У 2014 році підприємства області реалізували промислової
продукції на 35,7 млрд.грн., у тому числі за межі України – на
6,0 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації частка підприємств
переробної промисловості становила 75,5%, з постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – 19,3%, добувної промисловості і
розроблення кар’єрів – 4,5%, підприємств із забору, очищення та
постачання води – 0,7%.
Серед галузей переробної промисловості найсуттєвішим був внесок
підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів – 33,6% від загального обсягу реалізації. Частка підприємств з
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної
діяльності становила 9,1%, з виробництва гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції – 8,4%, машинобудування, крім
ремонту і монтажу машин і устатковання, – 7,8%.
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Сільське господарство
У січні 2015 року індекс обсягу сільськогосподарського
виробництва склав 98,6%, у тому числі у сільськогосподарських
підприємствах – 103,8%, у господарствах населення – 94,5%.
У січні 2015 року в господарствах усіх категорій вироблено
11,1 тис.т м’яса, 17,8 тис.т молока, 26,1 млн. штук яєць. Проти січня 2014
року виробництво м’яса скоротилось на 2,6%, молока – на 2,7%, яєць – на
3,3%.
Продукцію тваринництва виробляють, в основному, господарства
населення. У січні 2015 року питома вага продукції, виробленої
господарствами населення, у загальному виробництві області становила:
молока – 90,4%, яєць – 79,3%, м’яса – 36,9%.
У господарствах усіх категорій на 1 лютого 2015 року відносно
1 лютого 2014 року збільшилося поголів’я свиней, птиці всіх видів, але
скоротилося поголів’я великої рогатої худоби (у тому числі корів), овець
та кіз.
За розрахунками, на 1 лютого 2015 року поголів’я свиней становило
346,3 тис. голів (на 2,2% більше відносно 1 лютого 2014 року), птиці всіх
видів – 7680,1 тис. голів (на 0,7% більше). Поголів’я великої рогатої худоби
становило 218,3 тис. голів (на 12,9% менше), у тому числі корів – 137,7 тис.
голів (на 6,0% менше), овець та кіз 32,9 тис. голів (на 3,5% менше).
У господарствах населення утримувалось 90,4% від загальної
кількості великої рогатої худоби (у тому числі корів – 94,0%), овець і кіз –
84,8%, птиці – 63,3%, свиней – 46,9%.
Будівельна діяльність
У січні 2015 року будівельні підприємства Львівщини виконали
будівельних робіт на 118,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції
відносно січня 2014 року становив 92,0%.
За видами об’єктів 37,1% від обсягу будівельної продукції припало
на житлові будівлі. На будівництві інженерних споруд виконано 35,4% від
загального обсягу робіт, нежитлових будівель – 27,5%.
Спад обсягів будівельних робіт обумовлений скороченням на 30,7%
обсягів, виконаних на будівництві інженерних споруд, на 23,5% –
нежитлових будівель. Водночас в 1,6 раза зросли обсяги робіт на
будівництві житла.
Основний обсяг робіт (88,4%) виконано при здійсненні нового
будівництва, реконструкції та технічного переозброєння; 7,6% припало на
роботи з поточного та 4,0% – з капітального ремонту.
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Прийняття в експлуатацію будівель та споруд
У 2014 році на Львівщині прийнято в експлуатацію 954,4 тис.м2
загальної площі житла, що на 41,4% більше від обсягу 2013 року (у 2013
році спад становив 7,7%).
Упродовж 2014 року прийнято в експлуатацію 2423 нові житлові
будинки. Понад 60% загальної площі житла припало на одноквартирні
будинки, введення яких збільшилось на 14,7%. У будинках з двома та
більше квартирами здано в експлуатацію 374,2 тис.м2 загальної площі
житла, що у 2,2 раза більше порівняно з 2013 роком. Також цьогоріч
введено в дію гуртожиток загальною площею 3,3 тис.м2.
У 2014 році здано в експлуатацію 7923 нові квартири. Середня
загальна площа однієї новозбудованої квартири становила 103,9 м 2. У
сільській місцевості середній розмір одного новозбудованого
помешкання (152,6 м 2) в 1,7 раза перевищував відповідний показник у
міських поселеннях (88,6 м 2).
Серед об’єктів соціальної сфери у 2014 році прийнято в
експлуатацію загальноосвітні навчальні заклади на 294 учнівські місця,
дошкільний заклад на 25 місць, будівлю вищого навчального закладу на
3,8 тис.м2 загальної площі учбово-лабораторних будівель, гуртожиток для
дітей-сиріт на 95 місць, клуб на 100 місць, санаторій на 8 ліжок,
амбулаторно-поліклінічні заклади на 402 відвідування за зміну (у тому
числі водолікарню на 85 відвідувань за зміну), дельфінарій на 288 м2
дзеркала води, спортивно-оздоровчий комплекс на 13,2 тис.м2, спортивнорозважальний комплекс на 1,5 тис.м2 тренувальних площ.
Також упродовж 2014 року прийнято в експлуатацію готелі та
подібні будівлі на 1430 місць, 43 адміністративні та офісні установи,
ресторани та бари на 867 посадкових місць, їдальні та кафе на 905
посадкових місць, торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки
торговельною площею 85,2 тис.м2, автовокзал на 3800 пасажирів за добу,
станції технічного обслуговування автомобілів на 42,2 тис. обслуговувань
авто, мийні комплекси для машин на 68 тис. обслуговувань авто,
автомобільно-газонаповнювальні станції на 76 заправок за добу, гаражі на
147 авто, 6 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, 12,4 км
берегоукріплювальних споруд тощо.
Серед об’єктів комунального призначення збудовано 3,9 км
місцевих трубопроводів для транспортування газу, 3,6 км місцевих
водопровідних мереж, 4,2 км місцевих каналізаційних та водостічних
мереж, 3 каналізаційні колектори, котельні районні на 3,3 Гкал/год., 9 км
доріжок для велосипедної їзди, міські дороги протяжністю 0,4 км, міст
пішохідний довжиною 12 пог.м.
Також завершено будівництво промислових потужностей з
переробки 772 т м’яса, з виробництва 6000 т продуктів з м’яса, 126 т тортів
і кондитерських виробів, 7000 т масла вершкового, 600 т
швидкозамороженої плодоовочевої продукції, з пакування 3200 т
морозива, з розливу 349,4 тис. пляшок мінеральних вод, з виробництва 10
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тис.м2 плитки керамічної, 0,2 млн.шт. фарфоро-фаянсових виробів,
15 тис.м3 бетону, 336 тис.т бетонних виробів, 144 т кабельної продукції,
86 тис.м2 абразивних матеріалів, меблів на 13,7 млн.грн., з виготовлення та
складування 12 тис.м2 упаковки, вітроелектростанцію потужністю
6,6 тис.кВт тощо.
Для потреб сільського господарства збудовано зерносушильний
комплекс на 9 тис.т, насіннєсховище на 1,6 тис.т. одночасного зберігання,
теплиці на 14 тис.м2, тваринницькі комплекси з вирощування і відгодівлі
20 тис. голів свиней, птахоферми на 350 тис. птахомісць, форельне
господарство на 400 тис.шт. малька в рік, систему краплинного зрошення
площею 46,4 га.
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами. У 2014 році експорт товарів з
Львівської області становив 1305,3 млн.дол. США, імпорт в область –
2472,2 млн.дол. Порівняно з 2014 роком експорт зріс на 1,1%, імпорт –
зменшився на 6,9%. У 2014 році від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами становило 1166,9 млн.дол. США.
Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства Львівщини
здійснювали з партнерами із 124 країн світу.
Найбільші обсяги товарів експортовано до країн ЄС – на
942,9 млн.дол. (72,2% від загальнообласного експорту), імпортовано – на
1624,3 млн.дол. (65,7% від імпорту). Порівняно з 2013 роком експорт у ці
країни збільшився на 8,7%, імпорт – скоротився на 14,3%.
Серед країн ЄС в експорті товарів головними торговими партнерами
були Польща (23,8% від загальнообласного експорту), Німеччина (12,9%),
Чехія (6,6%) та Данія (6,5%); в імпортних операціях – Польща (22,4% від
загальнообласного імпорту), Німеччина (11,4%) та Литва (10,2%).
Серед товарів, які Львівщина експортувала упродовж 2014 року,
переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне
обладнання та їх частини (27,5% від експорту області), текстиль та
текстильні вироби (12,2%), готові харчові продукти, переважно продукти
переробки плодів та овочів (11,6%), деревина та вироби з неї (11,5%),
меблі (8,6%).
У загальному обсязі імпорту товарів 34,5% становили енергетичні
матеріали, нафта та продукти її перегонки, 12,8% – машини, обладнання
та механізми, електротехнічне обладнання та їх частини, 8,4% – текстиль і
текстильні вироби, 7,7% – полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них,
6,5% – недорогоцінні метали та вироби з них, 5,4% – продукти рослинного
походження.
Вагомий внесок у зовнішню торгівлю області здійснюють
підприємства, які працюють на умовах переробки давальницької сировини.
Упродовж 2014 року в область надійшло давальницької сировини на
406,9 млн.дол. (16,5% від загальнообласного імпорту товарів).
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Відвантажена упродовж 2014 року готова продукція з давальницької
сировини була оцінена у 573,4 млн.дол. (43,9% від експорту області).
Зовнішня торгівля послугами. У 2014 році обсяги експорту та
імпорту послуг (включаючи обсяг послуг з переробки давальницької
сировини) становили відповідно 404,0 млн.дол. США та 82,6 млн.дол.
США. Проти 2013 року експорт послуг збільшився на 2,1%, імпорт –
скоротився на 27,0%. У результаті перевищення експорту над імпортом
сформувалось позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами і становило
321,4 млн.дол. США.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у 2014 році склав 4,89 (у
2013 році – 3,54).
Зовнішньоторговельні операції послугами Львівщина здійснювала з
партнерами із 119 країн світу.
До країн ЄС експортовано послуг на 322,8 млн.дол. (79,9% від
загальнообласного експорту), імпортовано – на 63,3 млн.дол. (76,6% від
загальнообласного імпорту). Порівняно з 2013 роком експорт у ці країни
збільшився на 27,8%, імпорт – скоротився на 31,2%.
Основним торговим партнером серед країн ЄС у 2014 році в
експорті послуг була Німеччина, на яку припало 29,4% від загального
обсягу експорту послуг, в імпорті – Польща (26,2% від загального обсягу
імпорту послуг).
У структурі експорту послуг домінували послуги з переробки
давальницької сировини (42,5% від загальнообласного експорту області).
Найбільшими партнерами області у співпраці на давальницьких умовах
були Німеччина, Данія, Польща. Значну частку в експорті займали послуги
у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги (28,9%),
транспортні послуги (18,8%), послуги, пов’язані подорожами (4,3%) та
ділові послуги (4,2%).
Основу імпорту становили транспортні послуги (23,8% від
загальнообласного імпорту послуг), ділові послуги (17,1%), послуги,
пов’язані з подорожами (13,8%), роялті та інші послуги, пов’язані з
використанням інтелектуальної власності (13,7%), послуги з будівництва
(11,5%), послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні
послуги (7,0%).
Прямі іноземні інвестиції. Обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу), внесених в економіку Львівщини з початку
інвестування, на 31 грудня 2014 року становив 1374,9 млн.дол. США. У
розрахунку на одного мешканця області припало 546 дол. США прямих
іноземних інвестицій.
З країн ЄС внесено 1168,1 млн.дол. інвестицій (85,0% від загального
обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 206,8 млн.дол. (15,0%).
Лідерами в інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з
Польщі (392,1 млн.дол.), Кіпру (281,7 млн.дол.), Австрії (199,3 млн.дол.),
Німеччини (85,4 млн.дол.) та Швейцарії (73,0 млн.дол.). На ці країни
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припало три чверті від загальнообласного обсягу прямих іноземних
інвестицій.
За весь період інвестування найбільш привабливим видом
діяльності для іноземних інвесторів є промисловість, на яку станом на
31 грудня 2014 року припало 37,8% від загального обсягу іноземного
капіталу області.
Значні обсяги інвестицій спрямовані у фінансову та страхову
діяльність (33,0% від загального обсягу), а також в операції з нерухомим
майном (6,9%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування (6,2%), оптову та роздрібну торгівлю, ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів (3,4%).
Упродовж 2014 року у підприємства та організації Львівщини
залучено 46,6 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу).
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, що включає роздрібний товарооборот
підприємств торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на
ринках та фізичними особами-підприємцями, за січень 2015 року становив
3433,4 млн.грн. і зменшився проти січня 2014 року за порівнянними цінами
на 15,0%. У структурі обороту роздрібної торгівлі 49,1% склав
товарооборот роздрібної торгівлі підприємств, 21,4% – оборот роздрібної
торгівлі фізичних осіб, що мають мережу поза ринками, 29,5% – оборот від
продажу товарів на ринках.
Роздрібний товарооборот підприємств, що здійснюють діяльність з
роздрібної торгівлі у січні 2015 року становив 1684,6 млн.грн., що за
порівнянними цінами менше від обсягу січня 2014 року на 19,1%.
Нефінансові послуги
У 2014 році реалізовано послуг на 17,0 млрд.грн. Частка послуг,
реалізованих підприємствами транспорту, складського господарства,
поштової та кур’єрської діяльності, склала 45,3% від загального обсягу,
інформаційних та телекомунікаційних послуг – 17,5%, у сфері операцій з
нерухомим майном – 12,5%, адміністративного та допоміжного
обслуговування – 6,9%, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги
– 5,5%.
Населенню реалізовано послуг на 3,5 млрд.грн. (20,6% від
загального обсягу). Серед послуг, реалізованих населенню, суттєву частку
займали послуги транспорту, складського господарства, поштової та
кур’єрської діяльності (23,9% від обсягу послуг, реалізованих населенню),
тимчасового розміщування та організації харчування (19,0%),
адміністративного та допоміжного обслуговування (16,4%), інформаційні
та телекомунікаційні (15,6%), охорони здоров’я (11,6%) та освіти (4,9%).
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Транспорт
У січні 2015 року всіма видами вантажного транспорту перевезено
(відправлено) 952,2 тис.т вантажів, що на 27,0% більше від обсягу січня
2014 року. Вантажооборот становив 734,9 млн.ткм і збільшився порівняно
з відповідним місяцем 2014 року на 12,1%.
Залізничним транспортом у січні 2015 року відправлено 351,0 тис.т
вантажів, що в 1,7 раза більше, ніж у січні 2014 року.
Автотранспортом області, з урахуванням перевезень, виконаних
фізичними особами-підприємцями, у січні 2015 року перевезено
601,2 тис.т вантажів, що на 11,2% більше проти січня 2014 року.
Вантажооборот збільшився на 14,7% і склав 220,8 млн.ткм.
У січні 2015 року пасажирським транспортом перевезено
(відправлено) 20,4 млн. пасажирів, що на 2,3% більше від обсягу січня
2014 року. Пасажирооборот становив 417,6 млн.пас.км і зменшився на
4,5%.
Залізничним транспортом у січні 2015 року відправлено 2,2 млн.
пасажирів (96,7% від обсягу січня 2014 року).
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень,
виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні 2015 року
скористалися 12,3 млн. пасажирів (на 4,3% менше від обсягу перевезень,
виконаних у січні 2014 року).
Електротранспортом області перевезено 5,9 млн. пасажирів (на 23,0%
більше проти січня 2014 року), зокрема трамваями – 4,0 млн. осіб (на 29,7%
більше), тролейбусами – 1,9 млн. осіб (на 10,7% більше).
Зв’язок
У 2014 році підприємства пошти та зв’язку отримали доходи від
надання послуг пошти та зв’язку на суму 2,1 млрд.грн. Порівняно з
2013 роком обсяг реалізованих послуг пошти та зв’язку збільшився з
урахуванням зміни цін на 9,8%. Населенню реалізовано послуг пошти та
зв’язку на суму 1,4 млрд.грн., що становило 67,1% від загальної суми
одержаних доходів.
Більше половини доходів (56,7%) одержано від реалізації послуг
мобільного зв’язку, 16,1% – телефонного, 13,3% – комп’ютерного зв’язку.
Послуги комп’ютерного зв’язку надавали 63 підприємства області,
телефонного зв’язку – 31, мобільного зв’язку – 4 підприємства.
Порівняно із 2013 роком доходи від послуг доступу до мережі
Інтернет зросли на 5,1% з урахуванням зміни цін, мобільного
(стільникового) зв’язку – на 18,9%, водночас обсяг послуг міжміського
телефонного зв’язку зменшився на 20,1%.
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Ціни і тарифи
Індекс споживчих цін у січні 2015 року відносно грудня 2014 року
у Львівській області становив 103,0% (в Україні – 103,1%).
У Львівській області у січні 2015 року порівняно з груднем 2014
року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на
4,9%.
Найбільший ріст цін спостерігався на овочі – загалом на 16,5%.
Серед товарів цієї групи суттєво подорожчали помідори – на 34,5%,
капуста пекінська – на 25,5%, огірки – на 24,1%, перець солодкий – на
21,2%, капуста білокачанна – на 21,0%, морква – на 15,9%, буряк – на
15,7%, часник – на 15,1%, гриби свіжі – на 12,3%. У межах 1,5–8,8%
подорожчали овочі та гриби консервовані, паста томатна, картопля, цибуля
ріпчаста і бобові.
На 15,8% підвищились ціни на фрукти. Зокрема, виноград
подорожчав на 41,0%, банани – на 22,8%, яблука – на 15,2%, ківі – на
14,1%, сухофрукти – на 12,5%, цитрусові – на 4,7%.
Ціни на рибу та рибопродукти зросли на 6,8% за рахунок
подорожчання морепродуктів та оселедців (на 8,2%), риби мороженої (на
7,8%), консервів рибних (на 6,0%), риби живої, охолодженої (на 2,9%),
філе мороженої риби (на 2,3%).
На 4,7% підвищились ціни на хліб і хлібопродукти. Найбільше
подорожчали: рис (на 18,7%), пшоно (на 11,2%) та крупи гречані (на 6,2%).
Крупи манні, пластівці вівсяні, крупи перлові, ячні подорожчали у межах
0,6–4,8%. Ціни на борошно пшеничне підвищились на 3,6%, макаронні
вироби – на 3,4%, кондитерські вироби з борошна – на 2,1%.
Безалкогольні напої зросли в ціні на 4,2%. Чай подорожчав на 6,4%,
соки фруктово-ягідні – на 4,8%, кава – на 4,7%, вода питна – на 1,2%.
На 3,7% подорожчали олія та жири, у тому числі олія оливкова – на
7,6%, олія соняшникова – на 7,0%. У межах 0,2–1,8% зросли ціни на масло
вершкове, маргарин і спреди.
Молоко, сир та яйця подорожчали в середньому на 2,5%, і найбільше
– яйця (на 5,1%). Ціни на сир і м’який сир зросли на 2,6%, молоко – на
1,8%, кисломолочну продукцію та сметану – на 1,1%.
Ціни на м’ясо та м’ясопродукти підвищились на 1,3%. Ковбасні
вироби та субпродукти подорожчали на 3,7%, вирізка яловича та свиняча –
на 2,9% і на 1,0% відповідно. Разом з тим, подешевшало м’ясо птиці (на
2,1%), фарш м’ясний (на 1,6%) та курячий (на 0,3%).
Цукор і солодощі стали дорожчими на 1,3%. Зокрема, шоколад
подорожчав на 3,5%, цукор – на 2,1%. Водночас незначно знизились ціни
на мед натуральний (на 0,8%).
Тютюнові вироби упродовж місяця подорожчали на 7,1%,
алкогольні напої – на 2,3%.
Ціни на одяг і взуття знизились загалом на 2,6%.
У житлово-комунальній сфері ціни і тарифи підвищились на 1,5%.
На 13,6% подорожчало кам’яне вугілля. Вартість послуг з утримання та
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ремонту житла зросла на 2,5%, оренди житла – на 2,0%. Тарифи на інші
комунальні послуги не змінились.
На 2,8% підвищились ціни на предмети домашнього вжитку,
побутову техніку та поточне утримання житла. Побутова техніка
подорожчала на 5,4%, і найбільше: плити – на 8,4%, холодильники – на
6,9%, електрочайники – на 5,7%, пральні машини – на 5,6%. Посуд
подорожчав на 3,4%, домашній текстиль – на 2,2%, меблі – на 1,7%, товари
для підтримки чистоти – на 0,6%.
У сфері охорони здоров’я спостерігалось підвищення цін у
середньому на 3,0%. Фармацевтична продукція подорожчала на 3,1%.
Вартість послуг лікарень збільшилась на 4,6%, діагностичних послуг – на
3,9%, стоматологічних – на 2,0%, консультативних – на 1,9%, вартість
послуг санаторно-курортних установ – на 1,4%.
З транспортних послуг найбільше зросла вартість перельоту у
літаках – на 5,0%, проїзду у таксі – на 4,1%. На 2,0% зросла вартість
навчання на курсах водіїв. Натомість, паливо та мастила подешевшали на
0,6%.
Ціни у сфері зв’язку підвищились на 0,3%. На 3,3% подорожчало
телефонне та телефаксове обладнання.
У сфері відпочинку і культури ціни підвищились на 3,2%. Вартість
туристичних послуг зросла на 4,5%, послуг спортивних установ – на 0,2%.
На 1,6% зросла вартість перебування дітей у дошкільних закладах та
навчання на курсах іноземних мов.
Вартість послуг ресторанів та готелів зросла на 2,1%. Харчування у
ресторанах стало дорожчим на 3,4%, їдальнях – на 2,6%, кафе – на 2,1%.
Водночас знизилась вартість послуг готелів (на 1,2%).
Оплата праці
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника
підприємств, установ та організацій1 області у грудні 2014 року становила
3353 грн. Порівняно з листопадом 2014 року розмір заробітної плати
збільшився на 11,8%, порівняно з груднем 2013 року – на 10,7%.
До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці
належали фінансова та страхова діяльність (6166 грн.), державне управління
й оборона, обов’язкове соціальне страхування (4304 грн.), промисловість
(4022 грн.), мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (3783 грн.), операції з
нерухомим майном (3698 грн.), професійна, наукова та технічна діяльність
(3686 грн.).
Серед видів промислової діяльності вищою від загальнообласного
рівня була заробітна плата на підприємствах з добування сирої нафти та
природного газу (7266 грн.), з виробництва основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів (7036 грн.), з добування кам’яного
Дані наведено щодо підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
1
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та бурого вугілля (6114 грн.), з виробництва хімічних речовин та хімічної
продукції (5371 грн.), з виробництва автотранспортних засобів, причепів і
напівпричепів (5088 грн.), з ремонту і монтажу машин і устатковання (4906
грн.), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(4533 грн.), з виробництва напоїв (4516 грн.).
Водночас працівники торгівлі, будівництва, освіти, сільського,
лісового та рибного господарства, охорони здоров’я та надання соціальної
допомоги, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування, тимчасового розміщування й організації харчування
отримали зарплату меншу від загальнообласного рівня на 10–47%.
Реальна заробітна плата (з урахуванням індекса споживчих цін) у
грудні 2014 року порівняно з листопадом зросла на 7,7%, проте порівняно
з груднем 2013 року – знизилась на 14,3%.
Станом на 1 січня 2015 року загальна сума заборгованості з
виплати заробітної плати1 становила 77,1 млн.грн., або 4,5% від фонду
оплати праці, нарахованого усім працівникам за грудень 2014 року.
Порівняно з 1 грудня 2014 року сума боргу збільшилась на 4,3 млн.грн., або
на 5,9%.
На економічно активні підприємства припало 75,7% від загальної
суми заборгованості, на підприємства-банкрути – 19,4%, на економічно
неактивні підприємства – 4,9%.
Сума боргу на економічно активних підприємствах становила
58,4 млн.грн. і порівняно з 1 грудня 2014 року зменшилась на 0,8 млн.грн.
(на 1,4%). Суттєва частина невиплаченої заробітної плати припала на
підприємства промисловості – 69,6%, а також організації будівництва –
9,8%, підприємства транспорту, складського господарства, поштової та
кур’єрської діяльності – 7,4%.
Серед видів промислової діяльності значна питома вага боргу
утримувалась на підприємствах з добування кам’яного та бурого вугілля
(74,7% від загальної суми у промисловості), з виробництва
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних
засобів (19,3%).
Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на
1 січня 2015 року становила 15,9 тис. осіб, або 3,2% від кількості найманих
працівників в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено у
середньому 3675 грн., що на 9,6% більше від середньої заробітної плати за
грудень 2014 року.
Ринок праці
За даними Львівського обласного центру зайнятості, кількість
зареєстрованих безробітних на кінець січня 2015 року склала 25,2 тис.
осіб.
У січні 2015 року допомогу з безробіття отримували 21,8 тис. осіб.
Без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осібпідприємців.
1

12

Середній розмір допомоги становив 1079 грн., або 88,6% від рівня
мінімальної заробітної плати.
Рівень зареєстрованого безробіття на кінець січня 2015 року склав
1,6% населення працездатного віку (у сільській місцевості та у міських
поселеннях – також по 1,6%).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у січні
2015 року порівняно з груднем 2014 року зросла в 1,8 раза і на кінець
місяця становила 1785 осіб.
На 10 вільних робочих місць (вакантних посад) претендувала
141 особа. Значення цього показника коливалося від 64 осіб у Львівському
міському центрі зайнятості до 2055 осіб – у Сколівському районному
центрі зайнятості.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу
спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (25,7% від загальної
кількості заявлених вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом
(21,2%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за
роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
(11,9%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового
господарств, риборозведення та рибальства (0,9%), технічних службовців
(3,9%).
Найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних
робочих місць спостерігалося на кваліфікованих робітників сільського та
лісового господарств, риборозведення та рибальства – 369 осіб, на
законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів
(управителів) − 260 осіб, технічних службовців − 256 осіб, фахівців − 222
особи.
За сприяння державної служби зайнятості у січні 2015 року
працевлаштовано 1,3 тис. осіб (проти 1,6 тис. осіб у грудні 2014 року).
Частка працевлаштованих порівняно з груднем 2014 року знизилась і у
січні 2015 року становила 4,4% громадян, які мали статус зареєстрованого
безробітного в цьому місяці. Найбільше значення даного показника у січні
п.р. зафіксоване в Дрогобицькому РМЦЗ (11,2%), найменше – у
Жидачівському РЦЗ (1,8%).
Оплата населенням житлово-комунальних послуг
У грудні 2014 року мешканцям області нараховано до оплати за
житло і комунальні послуги 264,7 млн.грн. У той же час, населення
оплатило житлово-комунальних платежів на 200,4 млн.грн. (враховуючи
погашення боргів минулих періодів). Крім того, одержано за спожиту
електроенергію 36,6 млн.грн. Рівень оплати за житлово-комунальні
послуги становив 75,7% від нарахованих до сплати сум, а саме: за
газопостачання – 66,5%, за централізоване опалення, гаряче
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водопостачання – 71,6%, за утримання будинків, споруд, прибудинкових
територій – 100,3%, за централізоване водопостачання, водовідведення –
107,2%.
Заборгованість населення області за житлово-комунальні
послуги на кінець грудня 2014 року (включаючи борги попередніх
періодів) становила 528,2 млн.грн. і збільшилася відносно кінця грудня
2013 року на 45,9 млн.грн. (на 9,5%), відносно кінця листопада 2014 року –
на 64,2 млн.грн. (на 13,8%). Середній термін заборгованості населення за
всі види послуг становив 3,5 місяця.
Найбільше населення заборгувало за централізоване опалення і
гаряче водопостачання – 171,4 млн.грн. (32,4% від загальної суми
заборгованості) та за газопостачання – 161,4 млн.грн. (30,6%).
У грудні 2014 року мали борг за три місяці і більше: за
газопостачання – 63,4% власників житла, за централізоване
водопостачання, водовідведення – 23,4%, за централізоване опалення,
гаряче водопостачання – 16,7%, не платили плату з утримання будинків,
прибудинкових територій – 14,7% власників житла.
Надання населенню субсидій на відшкодування оплати
житлово-комунальних послуг
Упродовж 2014 року до служб із надання субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося
76,3 тис. сімей, з яких 68,9 тис. (90,4%) – повторно. Призначено субсидії
72,1 тис. сімей, переважна частина яких (60,1 тис. сімей, або 83,4%)
мешкала у містах і селищах міського типу.
Загальна сума призначених субсидій становила 20,7 млн.грн.,
зокрема у міських поселеннях – 15,9 млн.грн.
У грудні 2014 року субсидії отримали 54,1 тис. сімей, середня cума
призначеної субсидії на одну сім’ю становила 423 грн.
Крім того, упродовж 2014 року одержали субсидії готівкою для
відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива 4234 сім’ї, з них у сільській місцевості – 3852
сім’ї.
Населення
На 1 січня 2015 року кількість населення Львівської області
становила 2537,8 тис. осіб. Упродовж 2014 року кількість населення
зменшилась на 0,6 тис. осіб у результаті переважання природного
скорочення (2,1 тис. осіб) над міграційним приростом (1,5 тис. осіб). У
2014 році порівняно з 2013 роком величина природного скорочення у
розрахунку на 10 тис. наявного населення не змінилась і склала 9 осіб.
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У 2014 році на 10 тис. населення народилося 119 немовлят, і цей
показник був більшим, ніж у 2013 році (116 немовлят). Народжуваність у
сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях –
відповідно 131 та 112 народжених на 10 тис. населення. Найвищий рівень
народжуваності зафіксовано у Сколівському (158 осіб на 10 тис. населення),
Турківському (156 осіб), Яворівському (147 осіб) районах, найнижчий – у
м.Новий Розділ (97 осіб).
У 2014 році на 10 тис. населення померло 128 осіб (у 2013 році – 125
осіб). У сільській місцевості загальний рівень смертності становив 154
особи на 10 тис. населення, у міських поселеннях – 111 осіб. Найвищий
рівень смертності спостерігався у Перемишлянському (195 осіб на 10 тис.
населення) та Жидачівському (168 осіб) районах.
Серед причин смерті населення переважали хвороби системи
кровообігу (64,5%) та новоутворення (13,5%). У 2014 році від хвороб
системи кровообігу померло на 1,1% більше осіб, ніж у 2013 році,
водночас від новоутворень – на 3,2% менше. Проти 2013 року збільшилась
також кількість померлих від хвороб органів дихання (на 5,9%) та хвороб
органів травлення (на 4,5%).
Природне скорочення населення відбулось у більшості районів та
міст обласного значення. Природний приріст населення спостерігався у
Яворівському (476 осіб), Жовківському (227 осіб), Турківському (101
особа), Сколівському (70 осіб), Пустомитівському (37 осіб) районах та у
м.Новий Розділ (23 особи).
Криміногенна ситуація
За повідомленням прокуратури Львівської області, у січні 2015 року
обліковано 3,4 тис. кримінальних правопорушень (на 31,0% більше
відносно січня 2014 року), з яких 3,1 тис. виявлено органами внутрішніх
справ, 593 – органами прокуратури, 22 – органами, що здійснюють
контроль за додержанням податкового законодавства, 9 – органами
безпеки.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами
кримінальних проявів 21,7% (на 2 в.п. менше, ніж у січні 2014 року) –
тяжкі та особливо тяжкі.
У загальній кількості злочинів більше половини (53,0%)
становили злочини проти власності, 15,5% – проти життя та здоров’я
особи, 8,2% – проти встановленого порядку несення військової служби
(військові злочини), 4,6% – проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,3% – у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг, 3,2% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту,
2,5% – проти правосуддя, 2,4% – у сфері обігу наркотичних засобів,
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психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти
здоров’я населення тощо.
У січні 2015 року від злочинів потерпіло 2,3 тис. осіб (на 33,3%
більше, ніж у січні 2014 року), з яких 815 осіб – жінки, 115 – особи
похилого віку та інваліди І і ІІ групи, 31 – неповнолітні та 6 осіб – діти до
14 років. Найбільша кількість потерпілих (52,9%) – від крадіжок та
грабежів, серед яких 38,6% – жінки.
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