Головне управління статистики у Львівській області

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2015 РОКУ
Промисловість
У січні–червні 2015 року відносно січня–червня 2014 року випуск
промислової продукції скоротився на 1,8%, зокрема у переробній
промисловості – на 4,2%.
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислового виробництва відносно
січня–червня 2014 року знизився на 6,6%.
З початку року вироблено 2,1 млн.шт. трикотажу спіднього, 909,0
тис.шт. трикотажного одягу для маленьких дітей, 10,2 млн. пар панчішношкарпеткових виробів.
У січні–червні 2015 року пошито 46,2 тис.шт. чоловічих костюмів,
108,4 тис.шт. суконь, 133,9 тис.шт. спідниць, 222,8 тис.шт. жіночих жакетів
та блейзерів, 2,2 млн.шт. постільної білизни, виготовлено 452,1 тис. пар
взуття.
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової
продукції відносно січня–червня 2014 року скоротився на 12,6%. У січні–
червні 2015 року вироблено 55,8 тис.м³ деревини, уздовж розпиляної чи
розколотої, завтовшки більше 6 мм, 66,9 тис.м² вікон, дверей з деревини,
3,8 млн.м² шпону струганого, 89,2 млн.шт. мішків та пакетів з паперу.
На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції у січні–червні 2015 року індекс промислової продукції склав
65,1%.
Випущено 8,2 тис.т фарб та лаків на основі акрилових або вінілових
полімерів у водному середовищі, 4,8 тис.т діоксиду вуглецю та сполук
кисневих неметалів, 363 т засобів мийних та для чищення.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції обсяг продукції скоротився на
2,4%.
У галузі виготовлено 16,3 тис.шт. блоків дверних і віконних з
пластмас, 709 т посуду столового і кухонного з пластмас, 55,1 млн.шт.ум.
керамічної будівельної цегли, 42,5 тис.м3 елементів конструкцій збірних
для будівництва з цементу та бетону, 292,6 тис.т розчинів бетонних,
готових для використання.
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У січні–червні 2015 року проти січня–червня 2014 року на
підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устатковання, зниження обсягу виробництва склало 12,5%.
Вироблено 2,0 тис.шт. приладів для вимірювання електричних
величин та іонізуючого випромінювання, 90 шт. панелей комутаційних та
комплектів електричної апаратури для комутації, 26,9 тис.шт. люстр та
світильників електричних, 75 шт. вантажопідіймачів та конвеєрів
пневматичних, 146 шт. верстатів для оброблення твердих матеріалів,
31,0 тис.т комплектів проводів для транспортних засобів.
У переробній промисловості наростили випуск продукції
підприємства з виробницта харчів, з виробництва медикаментів та
металургійного виробництва.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів випуск промислової продукції зріс на 0,4%.
У січні–червні 2015 року вироблено 2,9 тис.т ковбасних виробів, 416 т
м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого, 7,9 тис.т м’яса свиней
свіжого чи охолодженого та 4,2 тис.т – замороженого, 9,8 тис.т м’яса
свійської птиці свіжого чи охолодженого, 7,7 тис.т молока, 195 т свіжого
неферментованого сиру, 10,7 тис.т йогурту, ферментованих молока та
вершків, 28,1 тис.т борошна, 23,9 тис.т хліба та хлібобулочних виробів, 12,9
млн.дал натуральних мінеральних газованих вод.
У січні–червні 2015 року відносно січня–червня 2014 року на 2,3%
зріс обсяг випуску продукції на підприємствах з виробництва основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів.
На підприємствах металургійного виробництва, виробництва
готових металевих виробів, крім машин і устатковання, відбулося
зростання випуску промислової продукції відносно січня–червня 2014 року
на 25,2%.
На підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів
обсяг виробництва збільшився на 2,8%. У січні–червні 2015 року видобуто
580,2 тис.т вугілля кам’яного, 69,1 тис.т нафти сирої, 383,5 млн.м3 газу
природного, 440,8 тис.м³ пісків природних.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря обсяг промислової продукції порівняно з
січнем–червнем 2014 року зріс на 5,7%. Вироблено 1,5 млрд.кВт·годин
електроенергії, 1,5 млн.Гкал пари та гарячої води.
У січні–травні 2015 року підприємства області реалізували
промислової продукції на 19,4 млрд.грн., у тому числі за межі України –
на 3,7 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації частка підприємств
переробної промисловості становила 70,2%, з постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – 23,9%, добувної промисловості і
розроблення кар’єрів – 4,5%, з водопостачання, каналізації, поводження з
відходами – 1,4%.
Серед галузей переробної промисловості найсуттєвішим був внесок
підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових

3

виробів – 31,4% від загального обсягу реалізації. Частка підприємств з
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної
діяльності становила 8,5%, машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання, – 6,9%, з виробництва гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 6,9%.
Сільське господарство
У січні–червні 2015 року індекс обсягу сільськогосподарського
виробництва склав 95,2%, у тому числі у сільськогосподарських
підприємствах – 91,6%, у господарствах населення – 96,5%.
За даними заключного обліку посівних площ та розрахунками, у
господарствах усіх категорій під урожай 2015 року сільськогосподарські
культури посіяні на площі 636,0 тис.га, що на 1,2% більше відносно 2014
року. Зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) посіяні на
площі 300,7 тис.га (на 1,0% менше), цукрові буряки (фабричні) – 12,4 тис.га
(на 21,4% менше), ріпак – 53,7 тис.га (на 3,0% більше), овочі відкритого
грунту – 25,0 тис.га (на 2,4% більше), кормові культури – 96,4 тис.га (на
0,8% менше); картопля посаджена на площі 94,5 тис.га (на 0,8% менше).
У господарствах населення зосереджена значна частина площ посіву
сільськогосподарських культур – 50,4% від загальнообласних посівів, з них
найбільша частка припала під посадку картоплі – 97,9% (як і у 2014 році) та
овочів – 94,0% (у 2014 році – 94,1%), під посів зернових та кормових
культур – відповідно 39,7% і 87,7% (39,3% і 87,1%), під цукрові буряки
(фабричні) – 2,8% (3,1%).
У січні–червні 2015 року в господарствах усіх категорій вироблено
76,6 тис.т м’яса, 291,1 тис.т молока, 295,4 млн. штук яєць. Проти січня–
червня 2014 року виробництво м’яса скоротилось на 3,2%, молока – на
4,7%, яєць – збільшилось на 2,2%.
Продукцію тваринництва виробляють, в основному, господарства
населення. У січні–червні 2015 року питома вага продукції, виробленої
господарствами населення, у загальному виробництві області становила:
молока – 95,5%, яєць – 90,6%, м’яса – 50,9%.
У господарствах усіх категорій на 1 липня 2015 року відносно
1 липня 2014 року збільшилося поголів’я свиней, але скоротилося
поголів’я великої рогатої худоби (у тому числі корів), овець, кіз та птиці
усіх видів.
За розрахунками, на 1 липня 2015 року поголів’я свиней становило
405,7 тис. голів (на 8,9% більше відносно 1 липня 2014 року). Поголів’я
великої рогатої худоби склало 289,0 тис. голів (на 11,0% менше), у тому
числі корів – 139,8 тис. голів (на 7,4% менше), овець та кіз – 50,1 тис. голів
(на 11,0% менше), птиці всіх видів – 10,8 млн. голів (на 0,6% менше).
У господарствах населення утримувалось 92,5% від загальної
кількості великої рогатої худоби (у тому числі корів – 93,8%), овець і кіз –
89,8%, птиці – 71,3%, свиней – 49,2%.
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Будівельна діяльність
У січні–червні 2015 року будівельні підприємства області виконали
будівельних робіт на 1215,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції
відносно січня–червня 2014 року становив 106,5%.
Порівняно з січнем–червнем 2014 року на 28,1% зросли обсяги робіт,
здійснених на будівництві житла, на 6,9% – на будівництві інженерних
споруд. Проте на 13,4% скоротились обсяги робіт на будівництві
нежитлових будівель.
За видами об’єктів 37,7% від обсягу будівельної продукції припало
на інженерні споруди. На будівництві житла виконано 33,8% від
загального обсягу робіт, нежитлових будівель – 28,5%.
Основний обсяг робіт (84,8%) виконаний при здійсненні нового
будівництва, реконструкції та технічного переозброєння; 8,8% припало на
роботи з поточного та 6,4% – з капітального ремонту.
Зовнішня торгівля товарами
У січні–травні 2015 року експорт товарів з Львівської області
становив 406,0 млн.дол. США, імпорт в область – 618,1 млн.дол.
Порівняно з січнем–травнем 2014 року експорт зменшився на 28,1%,
імпорт – на 35,2%. У січні–травні 2015 року від’ємне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами становило 212,2 млн.дол. США.
Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства Львівщини
здійснювали з партнерами із 112 країн світу.
Найбільші обсяги товарів експортовано до країн ЄС – на
305,6 млн.дол. (75,3% від загальнообласного експорту), імпортовано – на
393,5 млн.дол. (63,6% від імпорту). Порівняно з січнем–травнем 2014 року
експорт у ці країни скоротився на 27,6%, імпорт – на 31,4%.
Серед країн ЄС в експорті товарів головними торговими партнерами
були Польща (23,3% від загальнообласного експорту), Німеччина (12,7%),
Чехія (7,7%) та Данія (6,7%); в імпортних операціях – Польща (23,4% від
загальнообласного імпорту) та Німеччина (15,9%).
Серед товарів, які Львівщина експортувала упродовж січня–
травня 2015 року, переважали машини, обладнання та механізми,
електротехнічне обладнання та їх частини (32,0% від експорту області),
текстиль та текстильні вироби (13,8%), деревина та вироби з неї (12,1%),
різні промислові товари (8,6%).
У загальному обсязі імпорту товарів 17,0% становили енергетичні
матеріали, нафта та продукти її перегонки, 16,7% – машини, обладнання та
механізми, електротехнічне обладнання та їх частини, 13,9% – текстиль і
текстильні вироби, 9,2% – полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них,
8,9% – продукти рослинного походження, 6,8% – недорогоцінні метали та
вироби з них, 6,6% – готові харчові продукти.
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Суттєвий внесок у зовнішню торгівлю області вносять підприємства,
які працюють на умовах переробки давальницької сировини. Упродовж
січня–травня 2015 року в область надійшло давальницької сировини на
156,4 млн.дол., що становило 25,3% від загальнообласного імпорту
товарів. Відвантажена упродовж січня–травня п.р. готова продукція з
давальницької сировини оцінена у 212,2 млн.дол. (52,3% від експорту
області).
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–червень 2015 року
становив 26,3 млрд.грн. і зменшився проти січня–червня попереднього
року за порівнянними цінами на 10,3%. У структурі обороту роздрібної
торгівлі 50,1% склав товарооборот роздрібної торгівлі підприємств, 22,0%
– оборот роздрібної торгівлі фізичних осіб, що мають мережу поза
ринками, 27,9% – оборот від продажу товарів на ринках.
Роздрібний товарооборот підприємств, що здійснюють діяльність з
роздрібної торгівлі, у січні–червні 2015 року становив 13,2 млрд.грн., що
за порівнянними цінами менше проти відповідного періоду 2014 року на
10,0%.
Транспорт
У січні–червні 2015 року всіма видами вантажного транспорту
перевезено (відправлено) 6,3 млн.т вантажів, що на 9,8% більше від обсягу
січня–червня 2014 року. Вантажооборот становив 5,0 млрд.ткм і
збільшився порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 3,8%.
Залізничним транспортом у січні–червні 2015 року відправлено
1,9 млн.т вантажів, що на 28,8% більше, ніж у січні–червні 2014 року.
Автотранспортом області, з урахуванням перевезень, виконаних
фізичними особами-підприємцями, у січні–червні 2015 року перевезено 4,4
млн.т вантажів, що на 3,3% більше від обсягу січня–червня 2014 року.
У січні–червні 2015 року пасажирським транспортом перевезено
(відправлено) 138,5 млн. пасажирів, що на 4,4% більше від обсягу січня–
червня 2014 року. Пасажирооборот становив 2,8 млрд.пас.км і зріс на 3,9%.
Залізничним транспортом у січні–червні 2015 року відправлено
14,9 млн. пасажирів, що на 3,3% більше від обсягу січня–червня 2014 року.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень,
виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–червні 2015 року
скористалися 79,6 млн. пасажирів (на 4,3% менше від обсягу перевезень,
виконаних у січні–червні 2014 року).
Електротранспортом області перевезено 44,0 млн. пасажирів (на
25,7% більше проти січня–червня 2014 року), зокрема трамваями –
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29,9 млн. осіб (на 33,9% більше), тролейбусами – 14,1 млн. осіб (на 11,3%
більше).
Ціни
Індекс споживчих цін у червні 2015 року відносно травня
2015 року як у Львівській області, так і в Україні, становив 100,4%. У
червні 2015 року проти грудня 2014 року індекс споживчих цін у
Львівській області склав 144,7% (в Україні – 140,7%).
З продуктів харчування у червні 2015 року проти травня овочі
подорожчали на 3,2%, фрукти – на 0,3%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1,7%,
молоко, сир та яйця – на 1,3%, водночас риба та рибопродукти
подешевшали на 0,7%, цукор – на 5,2%.
У житлово-комунальній сфері на 8,9% зросла вартість підігріву
води. Вартість послуг з утримання та ремонту житла збільшилась на 1,6%.
У сфері охорони здоров’я спостерігалось підвищення цін на 0,9%.
Суттєво зросла вартість діагностичних послуг (на 4,3%) та послуг лікарень
(на 2,9%).
Транспортні послуги подорожчали загалом на 1,8%. Зокрема,
вартість проїзду у міських маршрутних таксомоторах зросла на 9,8%,
міжміському поїзді – на 4,5%. Разом з тим, зменшилася вартість перельоту
у літаках (на 10,0%).
Ціни у сфері зв’язку підвищились на 1,0%, що пов’язано із
зростанням вартості інтернету на 3,6%.
У сфері відпочинку і культури вартість послуг кінотеатрів зросла
на 5,4%, спортивних установ – на 1,3%. Водночас вартість туристичних
послуг зменшилась на 4,8%.
Оплата праці
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника
підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 і
більше осіб) у травні 2015 року становила 3591 грн. Порівняно з квітнем
2015 року заробітна плата збільшилась на 5,8%, порівняно з травнем 2014
року – на 20,5%.
У травні 2015 року найбільш оплачуваними в області були
працівники підприємств та організацій, які здійснюють операції з
нерухомим майном (16428 грн.), інформаціі та телекомунікацій (7688 грн.),
фінансової та страхової діяльності (6708 грн.), промисловості (4240 грн.),
державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування
(3846 грн.), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності (3797 грн.).
Серед видів промислової діяльності вищою була заробітна плата на
підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів (7753 грн.), з добування сирої нафти та
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природного газу (7319 грн.), з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції (6856 грн.), з добування кам’яного та бурого вугілля (6244 грн.), з
виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (5445
грн.) тощо.
Водночас працівники торгівлі, будівництва, сфери мистецтва та
спорту, освіти, 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 10–37%.
Реальна заробітна плата (з урахуванням індекса споживчих цін) у
травні 2015 року порівняно з квітнем 2015 року збільшилась на 4,0%, проте
відносно травня 2014 року – зменшилась на 28,4%.
Станом на 1 червня 2015 року загальна сума заборгованості з
виплати заробітної плати1 становила 91,8 млн.грн., або 5,1% від фонду
оплати праці, нарахованого усім працівникам за травень 2015 року.
Порівняно з початком травня 2015 року сума боргу зросла на 9,9 млн.грн.
(на 12,0%), порівняно з початком 2015 року – на 14,6 млн.грн. (на 19,0%).
На економічно активні підприємства припало 73,3% від загальної
суми заборгованості, на підприємства-банкрути – 20,4%, на економічно
неактивні підприємства – 6,3%.
Сума боргу на економічно активних підприємствах становила
67,2 млн.грн. і порівняно з 1 травня 2015 року збільшилась на 8,8 млн.грн.,
або на 15,2%. Майже три чверті від загальнообласної суми невиплаченої
заробітної плати припало на підприємства промисловості – 72,2%
(48,5 млн.грн.). Зокрема, підприємства з добування кам’яного та бурого
вугілля заборгували своїм працівникам 38,4 млн.грн., з виробництва
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних
засобів – 7,0 млн.грн.
Заборгованість з виплати зарплати у будівництві склала 8,4%
(5,6 млн.грн.), у професійній, науковій та технічній діяльності – 7,2% (4,9
млн.грн.), у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 4,7%
(3,2 млн.грн.), у державному управлінні й обороні, обов’язковому
соціальному страхуванні – 3,7% (2,5 млн.грн.).
Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на
1 червня 2015 року становила 15,9 тис. осіб, або 3,2% від кількості
найманих працівників в економіці. Кожному із зазначених працівників не
виплачено у середньому 4229 грн., що на 17,8% більше від середньої
заробітної плати за травень 2015 року.

Дані наведено щодо підприємств, установ, організацій та їх відокремлених підрозділів
із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
1
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Ринок праці
За даними Львівського обласного центру зайнятості, кількість
зареєстрованих безробітних порівняно з кінцем травня 2015 року
зменшилась на 4,6% і на кінець червня склала 22,9 тис. осіб.
У червні 2015 року допомогу з безробіття отримували 19,7 тис. осіб.
Середній розмір допомоги становив 1128 грн., або 92,6% від рівня
мінімальної заробітної плати.
Рівень зареєстрованого безробіття на кінець червня 2015 року
склав 1,4% населення працездатного віку, зокрема, у сільській місцевості –
1,5%,у міських поселеннях – 1,4%.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у
червні 2015 року порівняно з травнем 2015 року зменшилась на 6,9% і на
кінець місяця становила 1630 осіб.
На 10 вільних робочих місць (вакантних посад) претендувала
141 особа. Значення цього показника коливалося від 62 осіб у Львівському
міському центрі зайнятості до 2385 осіб – у Новороздільському міському
центрі зайнятості.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу
спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (25,7% від
загальної кількості заявлених вакансій), працівників сфери торгівлі та
послуг (21,0%), робітників з обслуговування, експлуатації та
контролювання за роботою технологічного устаткування, складання
устаткування та машин (16,0%), а найменший – на кваліфікованих
робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та
рибальства (1,3%), технічних службовців (2,9%).
Найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних
робочих місць спостерігалося на технічних службовців – 347 осіб, на
законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів
(управителів) – 294 особи.
За сприяння державної служби зайнятості у січні–червні 2015 року
працевлаштовано 12,3 тис. осіб (25,2% громадян, які мали статус
безробітного у цьому періоді), в тому числі у червні п.р. – 2,0 тис. осіб.
Частка працевлаштованих у червні становила 7,2% громадян, які мали
статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці. Найбільше значення
даного показника у червні п.р. зафіксоване у Кам’янка-Бузькому
районному центрі зайнятості (17,0%), найменше – у Турківському
районному центрі зайнятості (3,1%).
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Оплата населенням житлово-комунальних послуг
У травні 2015 року мешканцям області нараховано до оплати за
житло і комунальні послуги 253,8 млн.грн. У той же час, населення
оплатило житлово-комунальних платежів на 251,4 млн.грн. (враховуючи
погашення боргів минулих періодів). Крім того, одержано за спожиту
електроенергію 46,6 млн.грн. Рівень оплати за житлово-комунальні
послуги становив 99,0% від нарахованих до сплати сум, а саме: за
газопостачання – 90,7%, за утримання будинків, споруд, прибудинкових
територій – 95,8%, за централізоване водопостачання, водовідведення –
96,3%, за централізоване опалення, гаряче водопостачання – 175,2%.
Заборгованість населення області за житлово-комунальні
послуги на кінець травня 2015 року (включаючи борги попередніх
періодів) становила 546,4 млн.грн. і збільшилася відносно кінця травня
2014 року на 155,4 млн.грн. (на 39,7%). Середній термін заборгованості
населення за всі види послуг становив 2,1 місяця.
Найбільше населення заборгувало за газопостачання – 217,0 млн.грн.
(39,7% від загальної суми заборгованості) та за централізоване опалення і
гаряче водопостачання – 130,7 млн.грн. (23,9%).
У травні 2015 року мали борг за три місяці і більше: за
централізоване водопостачання, водовідведення – 22,2% власників житла,
за централізоване опалення, гаряче водопостачання – 14,7%, не платили
плату з утримання будинків, прибудинкових територій – 14,4%.
Надання населенню субсидій на відшкодування оплати
житлово-комунальних послуг
У січні–травні 2015 року до служб із надання субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося
70,4 тис. домогосподарств, що у 4,2 раза більше, ніж у січні–травні 2014
року. Призначено субсидії для 43,1 тис. домогосподарств, переважна
частина яких (37,1 тис. домогосподарств, або 86,1%) мешкала у містах і
селищах міського типу. Кількість домогосподарств, яким призначили
субсидії у січні–травні 2015 року, збільшилась проти відповідного періоду
2014 року у 2,7 раза.
Загальна сума призначених субсидій становила 12,1 млн.грн.,
зокрема, у міських поселеннях – 10,7 млн.грн.
У травні 2015 року субсидії отримали 39,7 тис. домогосподарств,
середня cума призначеної субсидії на одне домогосподарство становила
200,9 грн.
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Населення
На 1 червня 2015 року кількість населення Львівської області
становила 2533,8 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2015 року кількість
населення зменшилась на 4014 осіб у результаті природного (3765 осіб) і
міграційного (249 осіб) скорочення. Величина природного скорочення
зросла з 19 осіб у розрахунку на 10 тис. наявного населення у січні–травні
2014 року до 36 осіб у січні–травні 2015 року.
У січні–травні 2015 року на 10 тис. населення народилося
106 немовлят, і цей показник був меншим, ніж у січні–травні 2014 року
(115 немовлят). Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою,
ніж у міських поселеннях – відповідно 118 та 98 народжених на 10 тис.
населення. Найвищий рівень народжуваності зафіксовано у Турківському
(150 осіб на 10 тис. населення) та Сколівському (136 осіб) районах,
найнижчий – у м.Трускавець (74 особи).
У січні–травні 2015 року на 10 тис. населення померло 142 особи (у
січні–травні 2014 року – 134 особи). У сільській місцевості загальний
рівень смертності становив 171 особу на 10 тис. населення, у міських
поселеннях – 123 особи. Найвищий рівень смертності спостерігався у
Перемишлянському (232 особи на 10 тис. населення) та Жидачівському
(198 осіб) районах. Меншим за середньообласний показник рівень
смертності спостерігався у всіх містах обласного значення (крім
м.Борислав та м.Моршин), але більшим за середньообласний показник –
майже в усіх районах області (крім Жовківського, Пустомитівського та
Яворівського районів).
Природне скорочення населення відбулось у всіх районах і містах
обласного значення, крім Яворівського району та Нового Роздолу, де
природний приріст становив 30 та 15 осіб відповідно.
Криміногенна ситуація
За повідомленням прокуратури Львівської області, у січні–червні
2015 року обліковано 17,1 тис. кримінальних правопорушень (на 39,2%
більше проти січня–червня 2014 року).
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами
кримінальних проявів 24,0% – тяжкі та особливо тяжкі (на 3,1 в.п. менше,
ніж у січні–червні 2014 року).
У загальній кількості злочинів дві третини (66,3%) становили
злочини проти власності, 9,6% – злочини проти життя та здоров’я особи,
4,2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,4% – злочини у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг, 2,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації
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транспорту, 2,9% – злочини проти встановленого порядку несення
військової служби (військові злочини), 2,4% – злочини у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
та інші злочини проти здоров’я населення.
У січні–червні 2015 року від злочинів потерпіло 12,7 тис. осіб (на
34,6% більше, ніж у січні–червні 2014 року), з яких 4,8 тис. – жінки, 520 –
особи похилого віку та інваліди І і ІІ групи, 164 – неповнолітні та 65 осіб –
діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,7%) від крадіжок та
грабежів, серед яких 38,6% – жінки.
У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на
території області постраждало 282 особи, з яких 53 особи (18,8%) –
загинуло.
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