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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ 2016 РОКУ
Промисловість
У січні 2016 року відносно січня 2015 року виробництво промислової
продукції скоротилось на 6,6%. Зменшився обсяг промислового виробництва у
добувній промисловості і розробленні кар’єрів, у переробній промисловості,
натомість зріс на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря.
На підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів обсяг
виробництва скоротився на 14,8%. У січні 2016 року видобуто 63,2 тис.т вугілля
кам’яного (на 37,4% менше), 10,5 тис.т нафти сирої (на 4,5% менше), 32,2 тис.м³
пісків природних (на 1,3% більше).
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів обсяг промислової продукції відносно січня 2015 року знизився на 16,0%.
У січні 2016 року вироблено 433 т ковбасних виробів (на 2,5% менше проти
січня 2015 року), 64 т м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого (на 9,9%
менше), 2,1 тис.т м’яса свиней свіжого чи охолодженого (на 15,3% більше) та 795 т –
замороженого (на 9,9% менше), 1,6 тис.т м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого
(на 14,7% менше), 798 т молока (на 47,7% менше), 25 т свіжого неферментованого сиру
(на 16,7% менше), 1,8 тис.т йогурту, ферментованих молока та вершків (на 23,4%
менше), 3,4 тис.т борошна (на 11,9% менше), 3,9 тис.т хліба та хлібобулочних виробів
(на 0,2% менше), 992,9 тис.дал натуральних мінеральних газованих вод (на 32,5%
менше).
Відносно січня 2015 року на підприємствах металургійного виробництва,
виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, скорочення
обсягу промислової продукції склало 0,8%.
Виготовлено 13 шт котлів центрального опалення (на 55,2% менше відносно
січня 2015 року), 9 т резервуарів, цистерн, баків з металів чорних або алюмінію
місткістю більше 300 л (на 12,5% більше).
У січні 2016 року проти січня 2015 року на підприємствах машинобудування,
крім ремонту і монтажу машин і устатковання, зниження обсягу виробництва
склало 16,5%.
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Вироблено 647 шт приладів для вимірювання електричних величин (у 2,3 раза
більше), 13 шт панелей комутаційних та комплектів електричної апаратури для
комутації (на 45,8% менше), 532 шт люстр та світильників електричних (в 1,8 раза
більше), 4,7 тис.т комплектів проводів для транспортних засобів (на 12,5% більше).
У січні 2016 року низка галузей переробної промисловості наростили випуск
продукції.
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів зростання обсягу продукції становило 7,5%.
У січні 2016 року виготовлено 326,9 тис.шт трикотажу спіднього (на 4,9%
менше), 162,8 тис.шт трикотажного одягу для маленьких дітей (в 1,6 раза більше),
1,0 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів (на 30,4% менше).
Пошито 10,8 тис.шт чоловічих костюмів (у 2,6 раза більше), 38,0 тис.шт суконь (у
2,7 раза більше), 18,3 тис.шт спідниць (у 2,7 раза більше), 17,4 тис.шт жіночих жакетів та
блейзерів (на 24,3% більше), 332,8 тис.шт постільної білизни (на 24,0% більше),
виготовлено 66,7 тис. пар взуття (на 17,6% більше).
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу
та поліграфічної діяльності обсяг промислової продукції збільшився на 12,5%.
Упродовж січня 2016 року вироблено 8,7 тис.м³ деревини, уздовж розпиляної
чи розколотої, завтовшки більше 6 мм (на 22,5% більше), 7,6 тис.м² вікон, дверей з
деревини (на 28,7% більше), 706,3 тис.м² шпону струганого (на 14,8% менше), 4,1
млн.шт мішків та пакетів з паперу (на 52,2% менше).
На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у січні
2016 року випуск промислової продукції зріс в 1,5 раза.
Випущено 921 т фарб та лаків на основі акрилових або вінілових полімерів у
водному середовищі (в 1,7 раза більше проти січня 2015 року), 106 т засобів мийних
та для чищення (у 3,1 раза більше).
У січні 2016 року відносно січня 2015 року на 19,1% зріс обсяг продукції на
підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів. Більше виготовлено препаратів лікарських, що містять
алкалоїди або їх похідні.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції обсяг продукції зріс на 10,9%.
У галузі виготовлено 2,9 тис.шт блоків дверних і віконних з пластмас (у 2,1
раза більше), 114 т посуду столового і кухонного з пластмас (на 17,5% більше), 5,3
млн.шт умов. керамічної будівельної цегли (на 1,9% менше), 2,1 тис.м3 елементів
конструкцій збірних для будівництва з цементу та бетону (на 52,3% менше), 34,5
тис.т розчинів бетонних, готових для використання (на 15,6% менше).
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря обсяг промислової продукції порівняно з січнем 2015 року
зріс на 0,1%. Вироблено 254,8 млн.кВт·год електроенергії (на 4,5% менше), 543,7
млн.Гкал пари та гарячої води (на 12,7% більше).
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Сільське господарство
У січні 2016 року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва склав
91,3%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 83,8%, у господарствах
населення – 97,8%.
У січні 2016 року в господарствах усіх категорій вироблено 10,4 тис.т м’яса,
17,2 тис.т молока, 26,9 млн. шт яєць. Проти січня 2015 року виробництво м’яса
скоротилось на 6,3%, молока – на 3,4%, водночас збільшилось виробництво яєць на
3,1%.
Продукцію тваринництва виробляють, в основному, господарства населення. У
січні 2016 року питома вага продукції, виробленої господарствами населення, у
загальному виробництві області становила: молока – 89,0%, яєць – 78,1%, м’яса –
39,4%.
У господарствах усіх категорій на 1 лютого 2016 року відносно 1 лютого 2015
року збільшилося поголів’я свиней та птиці, але скоротилося поголів’я великої
рогатої худоби (у тому числі корів), овець та кіз.
За розрахунками, на 1 лютого 2016 року поголів’я свиней становило 364,0 тис.
голів (на 5,1% більше відносно 1 лютого 2015 року), птиці усіх видів – 7,9 млн. голів (на
2,4% більше). Поголів’я великої рогатої худоби склало 209,7 тис. голів (на 3,9%
менше), у тому числі корів – 130,0 тис. голів (на 5,6% менше), овець та кіз – 31,3 тис.
голів (на 4,9% менше).
У господарствах населення утримувалось 90,1% від загальної кількості великої
рогатої худоби (у тому числі корів – 94,0%), овець і кіз – 83,4%, птиці – 65,7%, свиней
– 44,1%.

Прийняття в експлуатацію будівель та споруд
У 2015 році у Львівській області прийнято в експлуатацію 1164,7 тис.м2
загальної площі житла, що на 22,0% більше від обсягу 2014 року (у 2014 році
відбулося зростання в 1,4 раза).
Упродовж 2015 року прийнято в експлуатацію 2944 нові житлові будинки.
Більше половини (54,5%) загальної площі житла припало на одноквартирні будинки
(переважно приватні будинки садибного типу), введення яких зросло на 10,0%. У
будинках з двома та більше квартирами здано в експлуатацію 528,8 тис.м2 загальної
площі житла, що в 1,4 раза більше порівняно з 2014 роком.
У 2015 році здано в експлуатацію 10928 квартир. Середня загальна площа
однієї новозбудованої квартири становила 94,4 м2. У сільській місцевості середній
розмір одного новозбудованого помешкання (145,6 м2) в 1,8 раза перевищував
відповідний показник у міських поселеннях (81,7 м2).
Серед об’єктів соціальної сфери у 2015 році було прийнято в експлуатацію
вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівня акредитації на 531 м2 загальної площі учбоволабораторних будівель, загальноосвітній навчальний заклад на 34 учнівські місця,
дошкільні заклади на 65 місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 171
відвідування за зміну, будинок для сиріт на 28 місць, реабілітаційний центр для
дітей-інвалідів загальною площею 1,2 тис.м2, спортивно-оздоровчий комплекс на
1,8 тис.м2 тренувальної площі, соціальний гуртожиток для бездомних на 19 місць та
народний дім на 108 місць.
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Також упродовж 2015 року прийнято в експлуатацію готелі та подібні будівлі
на 251 місце, 18 адміністративних та офісних установ, ресторани та бари на 790
посадкових місць, їдальні та кафе на 634 посадкові місця, торгові центри,
універмаги, магазини, криті ринки торговельною площею 64 тис.м2, автомобільні
заправні станції на 93,5 тис. обслуговувань авто, станції технічного обслуговування
автомобілів на 17,5 тис. обслуговувань авто, автостанції на 2050 пасажирів/добу
тощо.
Серед інженерних споруд збудовано 10,7 км місцевих трубопроводів для
транспортування газу, 7,4 тис.м3/добу місцевих водопровідних мереж, 3,1 км
місцевих каналізаційних та водостічних мереж, 2,9 км ліній електропередачі
напругою 0,4 кВ, 7,4 км електричних силових місцевих ліній, трансформаторні
станції та підстанції місцевих електромереж на 330 кВт, міські дороги протяжністю
2,0 км, мости пішохідні на 55 погонних м, станції для очищення стічних вод на
3,1 тис.м3/добу, 3,0 км берегоукріплювальних споруд, сонячну електро-станцію
потужністю 4,0 тис.кВт.
У 2015 році завершено будівництво промислових потужностей з
виробництва 13271 м2 електрокомпонентів для автомобільної галузі, 437,5 тис.м2
виробів з текстилю для домашнього господарства, 6,3 тис.т органічного добрива, 50
т хлібобулочних виробів, а також з фасування 700 т кави, з ферментації 50 тис.т
тютюну. Прийнято в експлуатацію турбіну парову потужністю 6,0 тис.кВт, котельні
промислові на 4,3 Гкал.
Для потреб сільського господарства збудовано птахофабрику м’ясного
напрямку на 600 тис. голів птиці, теплиці під склом загальною площею 500 м 2,
млинний комплекс потужністю 100 т переробки зерна/добу, комбікормове
підприємство потужністю 312 т переробки комбікормів/добу, овочесховище на 3200
т одночасного зберігання.

Будівництво
У січні 2016 року будівельні підприємства області виконали будівельних робіт
на 173,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції відносно січня 2015 року становив
113,8%.
Порівняно з січнем 2015 року в 1,6 раза зросли обсяги робіт, здійснених на
будівництві інженерних споруд. Натомість, на будівництві житла та нежитлових
будівель скорочення склало 3,3% та 16,7% відповідно.
Найбільше будівельних робіт виконано на будівництві інженерних споруд –
на 84,0 млн.грн, або 48,3% від загального обсягу будівельної продукції. На
будівництві житлових будівель виконано 28,7% робіт (на 49,9 млн.грн). Майже
чверть обсягів будівництва припала на нежитлові будівлі (40,1 млн.грн, або 23,0%).

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами. У 2015 році експорт товарів з Львівської області
становив 1206,4 млн.дол. США, імпорт в область – 1448,3 млн.дол. Порівняно з 2014
роком експорт зменшився на 7,6%, імпорт – на 41,4%. У 2015 році від’ємне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами становило 242,0 млн.дол. США (у 2014 році – 1166,9
млн.дол. США).
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Найбільші обсяги товарів експортовано до країн ЄС – на 866,9 млн.дол. (71,9%
від загальнообласного експорту), імпортовано – на 991,5 млн.дол. (68,5% від
імпорту). Порівняно з 2014 роком експорт у ці країни скоротився на 8,1%, імпорт – на
39,0%.
Серед країн ЄС в експорті товарів головними торговими партнерами були
Польща (22,0% від загальнообласного експорту), Німеччина (11,3%), Чехія (6,8%) та
Данія (5,8%); в імпортних операціях – Польща (24,4% від загальнообласного імпорту)
та Німеччина (17,9%).
Серед товарів, які Львівщина експортувала упродовж 2015 року,
переважали електротехнічне обладнання (24,4% від експорту області), деревина та
вироби з неї (10,9%), меблі (8,3%), насіння і плоди олійних рослин (6,4%).
У загальному обсязі імпорту товарів 13,0% становили електротехнічне
обладнання та їх частини, 9,3% – пластмаси та полімерні матеріали, 6,0% –
енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки, 5,9% – механічне обладнання
та їх частини, 4,7% – плоди та горіхи.
Суттєвий внесок у зовнішню торгівлю області здійснюють підприємства, які
працюють на умовах переробки давальницької сировини. Упродовж 2015 року в
область надійшло давальницької сировини на 394,2 млн.дол., що становило 27,2%
від загальнообласного імпорту товарів. Відвантажена упродовж 2015 року готова
продукція з давальницької сировини оцінена у 530,5 млн.дол. (44,0% від експорту
області). Порівняно з 2014 роком імпорт давальницької сировини скоротився на
3,1%, а експорт готової продукції – на 7,5%.
Зовнішня торгівля послугами. У 2015 році обсяги експорту та імпорту послуг
(включаючи обсяги послуг з переробки давальницької сировини) становили
відповідно 366,1 млн.дол. США та 49,9 млн.дол. США. Порівняно з 2014 роком
експорт послуг скоротився на 11,0%, імпорт – на 40,2%. У результаті перевищення
експорту над імпортом сформувалось позитивне сальдо зовнішньої торгівлі
послугами і становило 316,2 млн.дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту у
2015 році склав 7,34 (у 2014 році – 4,93).
Зовнішньоторговельні операції послугами Львівщина здійснювала з
партнерами із 134 країн світу.
До країн ЄС експортовано послуг на 300,3 млн.дол. (82,0% від
загальнообласного експорту), імпортовано – на 33,6 млн.дол. (67,3% від
загальнообласного імпорту). Порівняно з 2014 роком експорт у ці країни скоротився
на 7,8%, імпорт – на 47,6%.
Основним торговим партнером у 2015 році в експорті послуг була Німеччина,
на яку припало 26,7% від загального обсягу експорту послуг, в імпорті – Польща
(27,1% від загального обсягу імпорту послуг).
У структурі експорту послуг домінували послуги з переробки давальницької
сировини (40,6% від експорту області), комп’ютерні послуги (30,7%) а також на
транспортні послуги та послуги поштової служби (15,5%).
Основу імпорту становили транспортні послуги, послуги поштової та
кур’єрської діяльності (29,3%), роялті та послуги, пов’язані з використанням
інтелектуальної власності (18,4%), ділові послуги (14,7%).
Прямі іноземні інвестиції. Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного
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капіталу), внесених в економіку Львівщини з початку інвестування, на 31 грудня 2015
року становив 1248,1 млн.дол. США. У розрахунку на одного мешканця області
припало 495,8 дол. США прямих іноземних інвестицій.
З країн ЄС внесено 1059,0 млн.дол. інвестицій (84,8% від загального обсягу
акціонерного капіталу), з інших країн світу – 189,1 млн.дол. (15,2%). Лідерами в
інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з Польщі (382,9 млн.дол.), Кіпру
(213,0 млн.дол.), Австрії (178,4 млн.дол.), Німеччини (80,7 млн.дол.) та Швейцарії
(69,7 млн.дол.). На ці країни припало майже 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 2015 року
припало 36,7% від загального обсягу іноземного капіталу області (458,0 млн.дол.
США).
Суттєві обсяги інвестицій спрямовані у фінансову та страхову діяльність (439,0
млн.дол., або 35,2% від загального обсягу), транспорт, складське господарство,
поштову та кур’єрську діяльність (107,3 млн.дол., або 8,6%), в операції з нерухомим
майном (86,9 млн.дол., або 7,0%).
За попередніми даними, упродовж 2015 року у підприємства та організації
Львівщини залучено 27,5 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу), що в 1,7 раза менше у порівнянні 2014 роком.
У цілому з урахуванням переоцінки, утрат, курсової різниці за 2015 рік в
економіці області відбулося зменшення сукупного обсягу іноземного акціонерного
капіталу на 126,5 млн.дол., або на 9,2% відносно початку року.

Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, що включає роздрібний товарооборот
підприємств торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та
фізичними особами-підприємцями, у січні 2016 року становив 4,5 млрд.грн і зріс
відносно січня 2015 року за порівнянними цінами на 0,6%.
Роздрібний товарооборот підприємств, що здійснюють діяльність з
роздрібної торгівлі, у січні 2016 року становив 2,2 млрд.грн (49,2% від загального
обсягу обороту роздрібної торгівлі), що за порівнянними цінами більше проти січня
2015 року на 4,8%.

Транспорт
У січні 2016 року всіма видами вантажного транспорту перевезено
(відправлено) 702,3 тис.т вантажів, що на 26,2% менше від обсягу січня 2015 року.
Вантажооборот становив 624,0 млн.ткм і зменшився порівняно з січнем 2015 року на
15,1%.
Залізничним транспортом у січні 2016 року відправлено 155,0 тис.т вантажів,
що на 55,8% менше, ніж у січні 2015 року.
Автотранспортом області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними
особами-підприємцями, у січні 2016 року перевезено 547,3 тис.т вантажів, що на
9,0% менше від обсягу січня 2015 року.
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У січні 2016 року пасажирським транспортом перевезено (відправлено) 18,1
млн. пасажирів, що на 11,1% менше від обсягу січня 2015 року. Пасажирооборот
становив 411,1 млн.пас.км і зменшився на 1,6%.
Залізничним транспортом у січні 2016 року відправлено 2,3 млн. пасажирів,
що на 3,6% більше від обсягу січня 2015 року.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень,
виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні 2016 року скористалися 10,3
млн. пасажирів (на 16,3% менше від обсягу перевезень, виконаних у січні 2015
року).
Електротранспортом області перевезено 5,5 млн. пасажирів (на 5,9% менше
проти січня 2015 року), зокрема трамваями – 3,6 млн. осіб (на 10,5% менше),
тролейбусами – 1,9 млн. осіб (на 4,0% більше).

Ціни
Індекс споживчих цін у січні 2016 року відносно грудня 2015 року у
Львівській області становив 101,2% (в Україні – 100,9%).
У Львівській області у січні 2016 року порівняно з груднем 2015 року ціни на
продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше
подорожчали фрукти (на 18,5%) та овочі (на 9,9%). На 4,9–2,4% зросли ціни на м’ясо
птиці, яйця, масло вершкове, молоко, кисломолочну продукцію, спреди, сало; на
2,2–0,6% – на свинину, ковбасні вироби та субпродукти, рибу живу та морожену,
морепродукти, олію оливкову та соняшникову. Водночас на 6,5–0,4% подешевшали
консерви рибні в олії, оселедці, філе мороженої риби, кава, чай, рис, крупи гречані,
пшоно, сухофрукти.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 0,4%, що
пов’язано із подешевшанням тютюнових виробів на 1,3%. У той же час на 0,6%
зросли ціни на алкогольні напої.
Одяг і взуття стали дешевшими на 5,0%, зокрема: одяг – на 5,2%, взуття – на
4,7%.
Зростання цін у житлово-комунальній сфері на 1,4% відбулося за рахунок
подорожчання твердого палива (на 16,7%) та підвищення тарифів на
водопостачання (на 6,1%) і водовідведення (на 4,7%).
На 1,8% підвищились ціни на предмети домашнього вжитку, побутову
техніку та поточне утримання житла. Зокрема, побутова техніка подорожчала на
3,5%, товари для підтримки чистоти – на 2,2%. Вартість послуг ремонту побутової
техніки зросла на 13,0%.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,4%, при цьому фармацевтична
продукція подорожчала на 1,6%, амбулаторні послуги – на 1,3%.
Зниження цін у сфері транспорту у цілому на 0,3% зумовлено подешевшанням
палива та мастил на 1,2%. Найбільше подешевшав газ скраплений для автомобілів
(на 13,6%) та дизельне пальне (на 4,8%). Водночас, на 7,8% зросла вартість
перельоту у літаках, на 5,6% – послуг таксі.
Вартість послуг ресторанів та готелів зросла у середньому на 2,3%, у тому
числі харчування поза домом – на 2,3%, послуг, пов’язаних з тимчасовим
проживанням, – на 3%.
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Оплата праці
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств,
установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) у січні 2016
року становила 3806 грн. Порівняно з груднем 2015 року розмір заробітної плати
знизився на 18,0%, порівняно з січнем 2015 року – зріс на 31,0%.
У січні 2015 року найбільш оплачуваними в області були працівники
організацій інформації та телекомунікацій (7786 грн), фінансової та страхової діяльності
(7355 грн), які здійснюють операції з нерухомим майном (6254 грн), промисловості
(4573 грн).
Водночас працівники, що зайняті у сферах мистецтва, спорту, розваг та
відпочинку, будівництва, професійної, наукової та технічної діяльності, освіти,
тимчасового розміщування й організації харчування, діяльності у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання
соціальної допомоги отримали зарплату меншу від загальнообласного рівня на 13–
31%.
Реальна заробітна плата (з урахуванням індекса споживчих цін) у січні 2016
року порівняно з груднем 2015 року зменшилась на 21,4%, відносно січня 2015 року
– на 11,8%.
Станом на 1 лютого 2016 року загальна сума заборгованості з виплати
заробітної плати підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих
10 і більше осіб) становила 111,6 млн.грн, або 6,0% від фонду оплати праці,
нарахованого усім працівникам за січень 2016 року. Порівняно з початком 2016 року
сума боргу зросла на 18,8 млн.грн (на 20,3%).
На економічно активні підприємства припало 55,6% від загальної суми
заборгованості, на підприємства-банкрути – 39,7%, на економічно неактивні
підприємства – 4,7%.
Сума боргу на економічно активних підприємствах становила 62,1 млн.грн і
порівняно з 1 січня 2016 року збільшилась на 39,3%, або на 17,5 млн.грн.
Більше двох третин невиплаченої заробітної плати (68,7% від загальної суми
заборгованості економічно активних підприємств, або 42,7 млн.грн) припало на
промисловість. Серед видів промислової діяльності основна частина боргу
утримувалась на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів
(84,7% від суми боргу у промисловості).
У будівництві заборгованість з виплати зарплати склала 9,3% від загальної суми
заборгованості економічно активних підприємств (5,8 млн.грн), у сфері професійної,
наукової та технічної діяльності – 9,1% (5,6 млн.грн).
Сума заробітної плати, невиплаченої працівникам підприємств-банкрутів,
становила 44,3 млн.грн. Найбільша частка боргу підприємств-банкрутів зосереджена на
підприємствах промисловості (87,8%).
Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 лютого
2016 року становила 13,3 тис. осіб, або 2,8% від кількості найманих працівників в
економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено у середньому 4671 грн
(на 22,7% більше від середньої заробітної плати за січень 2016 року).
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Ринок праці
За даними Львівського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних порівняно з кінцем грудня 2015 року збільшилась на 1,0% і на кінець
січня 2016 року склала 24,2 тис. осіб.
У січні 2016 року допомогу з безробіття отримували 21,6 тис. осіб. Середній
розмір допомоги становив 1372 грн, або 99,6% від рівня мінімальної заробітної
плати (1378 грн).
Рівень зареєстрованого безробіття в області на кінець січня 2016 року склав
1,5% населення працездатного віку, зокрема у сільській місцевості – 1,7%, у міських
поселеннях – 1,4%.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у січні 2016 року
порівняно з груднем 2015 року зросла на 19,4% і на кінець місяця становила 1807.
На 10 вільних робочих місць (вакантних посад) претендували 134 особи. Значення
цього показника коливалося від 47 осіб у Львівському міському центрі зайнятості до 845
осіб – у Моршинському міському центрі зайнятості.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець січня
2016 року спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (24,7% від
загальної кількості заявлених вакансій), працівників сфери торгівлі та послуг (17,8%)
та на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою
технологічного устатковання, складання устатковання та машин (17,3%), а
найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств,
риборозведення та рибальства (0,2%) та технічних службовців (4,2%).
Найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих
місць спостерігалося кваліфікованих робітників сільського та лісового господарства,
риборозведення та рибальства – 2070 осіб, на законодавців, вищих державних
службовців, керівників, менеджерів (управителів) − 340 осіб, на технічних
службовців − 218 осіб.
За сприяння державної служби зайнятості у січні 2016 року працевлаштовано
1,2 тис. осіб. Частка працевлаштованих у січні становила 4,6% громадян, які мали
статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці. Найбільше значення даного
показника зафіксоване у Дрогобицькому районноміському центрі зайнятості (8,7%),
найменше – у Старосамбірському районному центрі зайнятості (1,4%).

Оплата населенням житлово-комунальних послуг
У січні 2016 року мешканцям області нараховано до оплати за житло і
комунальні послуги 865,8 млн.грн. У той же час, населення оплатило житловокомунальних платежів на 304,5 млн.грн (враховуючи погашення боргів минулих
періодів). Крім того, одержано за спожиту електроенергію 60,6 млн.грн. Рівень
оплати за житлово-комунальні послуги становив 35,2% від нарахованих до сплати
сум, а саме: за централізоване водопостачання, водовідведення – 103,1%, за
утримання будинків, споруд, прибудинкових територій – 98,6%, за централізоване
опалення, гаряче водопостачання – 69,4%, за газопостачання – 24,1%.
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Заборгованість населення області за житлово-комунальні послуги на кінець
січня 2016 року (включаючи борги попередніх періодів) становила 163,7 млн.грн і
збільшилася відносно кінця грудня 2015 року на 33,9 млн.грн (на 26,1%).
У січні 2016 року мали борг за три місяці і більше: за централізоване
водопостачання, водовідведення 20,1% власників житла, за централізоване
опалення, гаряче водопостачання – 15,1%, не платили плату з утримання будинків,
прибудинкових територій – 13,4%.

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг
У січні 2016 року до служб із надання субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг звернулося 33,6 тис. домогосподарств, що у 6
разів більше, ніж у січні 2015 року.
Призначено субсидії для 34,2 тис. домогосподарств, більше половини яких
(19,1 тис. домогосподарств, або 55,8%) мешкала у містах і селищах міського типу.
Кількість домогосподарств, яким призначили субсидії у січні 2016 року, збільшилась
проти січня 2015 року у 6,1 раза.
Загальна сума призначених субсидій становила 57,8 млн.грн (у січні 2015
року – 2,6 млн.грн), зокрема у міських поселеннях – 24,9 млн.грн (2,0 млн.грн).
У січні 2016 року субсидії отримали 300,5 тис. домогосподарств, що у 5,5 раза
більше порівняно з січнем 2015 року. Середня cума призначеної субсидії на одне
домогосподарство становила 1689,8 грн. Кількість учасників Програми житлових
субсидій, які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, становила 36,5% від загальної кількості домогосподарств
Львівської області.

Населення
На 1 січня 2016 року кількість населення Львівської області становила 2534,2
тис. осіб. Упродовж 2015 року кількість населення зменшилась на 3625 осіб за
рахунок переважання природного скорочення (4960 осіб) над міграційним
приростом (1335 осіб). Величина природного скорочення зросла з 9 осіб у
розрахунку на 10 тис. наявного населення у 2014 році до 20 осіб у 2015 році.
У 2015 році на 10 тис. населення народилося 110 немовлят, і цей показник був
меншим, ніж у 2014 році (119 немовлят). Народжуваність у сільській місцевості
залишається вищою, ніж у міських поселеннях – відповідно 122 та 103 народжених на
10 тис. населення. Найвищий рівень народжуваності зафіксовано у Турківському (145
осіб на 10 тис. населення) та Сколівському (144 особи) районах, найнижчий – у
м.Трускавець (85 осіб).
У 2015 році на 10 тис. населення померло 130 осіб (у 2014 році – 128 осіб). У
сільській місцевості загальний рівень смертності становив 156 осіб на 10 тис.
населення, у міських поселеннях – 113 осіб. Найвищий рівень смертності
спостерігався у Перемишлянському (197 осіб на 10 тис. населення) та
Жидачівському (179 осіб) районах. Меншим за середньообласний показник був
рівень смертності в усіх містах обласного значення (крім м.Борислав та м.Моршин),
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але більшим за середньообласний показник – майже в усіх районах області (крім
Жовківського, Пустомитівського та Яворівського районів).
Природне скорочення населення відбулось у більшості районів і міст
обласного значення, крім Яворівського (природний приріст – 294 особи),
Жовківського (41 особа), Турківського (2 особи) районів та м.Новий Розділ (19 осіб).

Криміногенна ситуація
За повідомленням прокуратури Львівської області, у січні 2016 року
обліковано 3,6 тис. кримінальних правопорушень (на 3,3% більше проти січня 2015
року).
Із загального кількості зафіксованих правоохоронними органами
кримінальних проявів 24,4% – тяжкі та особливо тяжкі (на 2,7 в.п. більше, ніж у січні
2015 року).
У загальній кількості злочинів близько двох третин (61,2%) становили
злочини проти власності, 15,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,3% –
злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,2% – злочини у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних
послуг, 4,0% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та об’єднань громадян, 2,3% – злочини проти правосуддя.
У січні 2016 року від злочинів потерпіло 2,6 тис. осіб (на 14,2% більше, ніж у
січні 2015 року), з яких 1,0 тис. – жінки, 87 – особи похилого віку та інваліди І і ІІ
групи, 35 – неповнолітні та 23 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість
потерпілих (61,4%) – від крадіжок та грабежів.
У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території
області постраждали 94 особи, з яких 18 осіб (19,2%) – загинули.
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