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ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2016 РОКУ
Населення
На 1 листопада 2016 року кількість населення Львівської області становила
2535,3 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2016 року кількість населення
збільшилась на 1127 осіб у результаті переважання міграційного приросту (4799 осіб)
над природним скороченням (3672 особи).
У січні–жовтні 2016 року на 10 тис. населення народилося 108 немовлят (у січні–
жовтні 2015 року – 112 немовлят). Народжуваність у сільській місцевості залишається
вищою, ніж у міських поселеннях, – відповідно 119 та 101 народжений на 10 тис.
населення. Найвищий рівень народжуваності зафіксовано у Сколівському (136 осіб на
10 тис. населення) та Турківському (134 осіб) районах, найнижчий – у м.Дрогобич (85
осіб).
У січні–жовтні 2016 року на 10 тис. населення померло 125 осіб (у січні–жовтні
2015 року – 130 осіб). У сільській місцевості загальний рівень смертності становив
151 особу на 10 тис. населення, у міських поселеннях – 109 осіб. Найвищий рівень
смертності спостерігався у Перемишлянському (177 осіб на 10 тис. населення) та
Жидачівському (169 осіб) районах, найнижчий – у м.Новий Розділ (89 осіб).
Природне скорочення населення відбулось майже в усіх районах та містах
обласного значення, крім Яворівського (природний приріст – 365 осіб), Жовківського
(41 особа) районів, м.Новий Розділ (18 осіб) та Миколаївського району (3 особи).

Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та
організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2016 року
становила 470,7 тис. осіб, що на 0,1% більше відносно жовтня 2016 року, але на 1,4%
менше у порівнянні з листопадом 2015 року.
Серед видів економічної діяльності найбільша кількість штатних працівників
зосереджена на промислових підприємствах – 109,9 тис. осіб (23,3% від загальної
кількості), в установах освіти – 101,8 тис. осіб (21,6%), охорони здоров’я та з надання
соціальної допомоги – 68,4 тис. осіб (14,6%), а також на підприємствах транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 43,6 тис. осіб (9,3%),
оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 36,4
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тис. осіб (7,7%), державного управління й оборони, обов’язкового соціального
страхування – 25,0 тис. осіб (5,3%).
За даними Львівського обласного центру зайнятості кількість зареєстрованих
безробітних на кінець листопада 2016 року становила 16,2 тис. осіб і порівняно з
кінцем жовтня 2016 року зросла на 1,9%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримали допомогу з безробіття у
листопаді п.р., становила 14,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги дорівнював 1875
грн, або 129,3% від законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
Рівень зареєстрованого безробіття на кінець листопада 2016 року склав 1,0%
населення працездатного віку, зокрема у міських поселеннях – 1,0%, у сільській
місцевості – 1,1%.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, порівняно з
кінцем жовтня 2016 року збільшилась на 2,3% і на кінець листопада становила 3588.
На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) претендувало 5 осіб.
Значення цього показника коливалося від 2 осіб у Львівському МЦЗ, Трускавецькому
МЦЗ та Кам’янка-Бузькому РЦЗ до 160 осіб – у Жидачівському РЦЗ.

Доходи населення
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств,
установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) у листопаді
2016 року становила 4743 грн. Порівняно з жовтнем 2016 року розмір заробітної
плати збільшився на 3,3%, порівняно з листопадом 2015 року – на 21,4%.
У листопаді 2016 року найвищу зарплату отримали працівники підприємств та
організацій: інформації та телекомунікацій (9169 грн), фінансової та страхової
діяльності (8405 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального
страхування (6878 грн), які здійснюють операції з нерухомим майном (6164 грн),
промисловості (6025 грн), транспорту, складського господарства, поштової та
кур'єрської діяльності (5530 грн).
Працівники, що зайняті у сферах будівництва, мистецтва, спорту, розваг та
відпочинку, освіти, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, тимчасового
розміщування й організації харчування отримали зарплату на 7–39% меншу від
загальнообласного рівня.
Реальна заробітна плата (з урахуванням індекса споживчих цін) у листопаді
2016 року порівняно з жовтнем зросла на 2,3%, порівняно із листопадом 2015 року –
на 9,7%.
Станом на 1 грудня 2016 року загальна сума заборгованості з виплати
заробітної плати підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих
10 і більше осіб) становила 100,9 млн.грн, або 4,4% від фонду оплати праці,
нарахованого усім працівникам за листопад 2016 року. Порівняно з початком
листопада 2016 року сума боргу збільшилась на 2,0 млн.грн, або на 2,0%.
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На економічно активні підприємства припало 54,5% від загальної суми
заборгованості, на підприємства-банкрути – 40,4%, на економічно неактивні
підприємства – 5,1%.
Сума боргу на економічно активних підприємствах становила 54,9 млн.грн і
порівняно з 1 листопада 2016 року збільшилась на 3,8% (на 2,0 млн.грн).
Три чверті невиплаченої заробітної плати (75,0% від загальної суми
заборгованості економічно активних підприємств, або 41,2 млн.грн) припало на
підприємства промисловості. У будівництві заборгованість з виплати зарплати
становила 5,2 млн.грн (9,5%), у сфері професійної, наукової та технічної діяльності –
4,6 млн.грн (8,4%), у закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 2,0
млн.грн (3,7%).
Сума заробітної плати, невиплаченої працівникам підприємств-банкрутів,
становила 40,8 млн.грн. Основна частина боргу підприємств-банкрутів зосереджена у
промисловості (90,1%).
Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 грудня
2016 року становила 11,0 тис. осіб, або 2,3% від кількості найманих працівників.
Кожному із зазначених працівників не виплачено у середньому 5016 грн (на 5,8%
більше від середньої заробітної плати за листопад 2016 року).

Соціальний захист
У січні–листопаді 2016 року субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначені для 430,1 тис. домогосподарств, з них у
міських поселеннях – для 283,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – для
146,7 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2016 року становила
356,5 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 186,3 млн.грн, у сільській місцевості –
170,2 млн.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді
2016 року становив 1272 грн.
Крім того, у січні–листопаді 2016 року для 16,2 тис. домогосподарств були
призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у сільській місцевості –
для 14,8 тис. домогосподарств, у міських поселеннях – для 1,4 тис.
домогосподарств.
За січень–листопад 2016 року загальна сума субсидій готівкою, призначених
домогосподарствам для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 30,9 млн.грн, з них у
сільській місцевості – 28,0 млн.грн, у міських поселеннях – 2,9 млн.грн.
Середній розмір призначеної у листопаді 2016 року субсидії цього виду на
одне домогосподарство становив 2550 грн.
У листопаді 2016 року мешканцям області нараховано до оплати за житловокомунальні послуги 366,0 млн.грн. У той же час, населення оплатило житловокомунальних платежів на 269,6 млн.грн (враховуючи погашення боргів минулих
періодів).
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На кінець листопада 2016р. заборгованість населення за газопостачання
(включаючи борги попередніх періодів) становила 416,8 млн.грн, за централізоване
опалення та гаряче водопостачання – 138,5 млн.грн, за утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій – 72,7 млн.грн, за централізоване
водопостачання та водовідведення – 24,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів
– 4,9 млн.грн.
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника
особового рахунку у листопаді 2016 року з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150
кВт·год) становили 984,5 грн.

Правопорушення
За повідомленням прокуратури Львівської області, у січні–листопаді 2016 року
обліковано 35,1 тис. кримінальних правопорушень (на 13,6% більше, ніж у січні–
листопаді 2015 року).
Із загальної кількості зафіксованих правоохоронними органами кримінальних
проявів 28,3% – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,1 в.п. більше, ніж у січні–листопаді 2015
року).
У загальній кількості злочинів більше двох третин (69,3%) становили злочини
проти власності, 9,1% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини
проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
об’єднань громадян, 3,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
тощо.
У січні–листопаді 2016р. від злочинів потерпіло 27,2 тис. осіб (на 15,6%
більше відносно січня–листопада 2015 року). Найбільша кількість потерпілих (68,5%)
– від крадіжок та грабежів.
У дорожньо-транспортних пригодах, за якими були відкриті кримінальні
провадження, на території області постраждало 894 особи, з яких 169 осіб (18,9%)
загинуло.

Ціни
Індекс споживчих цін у листопаді 2016 року відносно жовтня 2016 року у
Львівській області становив 101,0% (в Україні – 101,8%). У листопаді 2016 року проти
грудня 2015 року індекс споживчих цін у Львівській області склав 111,0% (в Україні –
111,4%).
У Львівській області у листопаді 2016 року порівняно з жовтнем 2016 року
ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найсуттєвіше
подорожчали молоко, сир та яйця – на 4,9%, олія та жири (зокрема масло) – на 3,8%.
Водночас фрукти подешевшали на 6,9%, овочі – на 1,3%. Ціни на алкогольні напої та
тютюнові вироби зросли на 1,5%.
У житлово-комунальній сфері на 21,7% зросли тарифи на опалення. Вартість
інших комунальних послуг не змінилась.

Промисловість
У листопаді 2016 року порівняно з жовтнем обсяг промислового виробництва
збільшився на 1,5%, порівняно з листопадом 2015 року – зменшився на 7,6%.
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У січні–листопаді 2016 року відносно січня–листопада 2015 року випуск
промислової продукції скоротився на 1,5%.
Виробництво промислової продукції зменшилось у січні–листопаді 2016 року у
добувній промисловості і розробленні кар’єрів та у переробній промисловості,
водночас збільшилось на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів зменшення обсягу
виробництва становило 5,5%, на підприємствах з виробництва хімічних речовин і
хімічної продукції – 1,7%, металургійного виробництва, виробництва готових
металевих виробів, крім машин і устатковання, – 2,4%, з виробництва меблів, іншої
продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання, – 34,6%.
Водночас нарощування обсягу промислової продукції відносно січня–
листопада 2015 року відбулося на підприємствах з виробництва харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів на 3,4%, у текстильному виробництві, виробництві одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 12,0%, на підприємствах з виготовлення
виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 11,7%, з
виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на
24,1%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції – на 11,4%, у машинобудуванні – на 1,8%, на підприємствах з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,8%.

Сільське господарство
У січні–листопаді 2016 року індекс сільськогосподарської продукції становив
101,6%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 106,4%, у
господарствах населення – 99,4%. При цьому обсяг продукції рослинництва у
порівнянні з січнем–листопадом 2015 року збільшився на 3,8%, продукції
тваринництва – зменшився на 2,2%.
Під урожай 2017 року озимі культури на зерно та зелений корм, включаючи
ріпак на зерно, в усіх категоріях господарств посіяні на площі 223,9 тис.га, що на 2,8%
менше, ніж під урожай 2016 року, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах
– 153,1 тис.га (на 4,2% менше), у господарствах населення – 70,8 тис.га (на 0,2%
більше). Площа посівів озимих зернових культур на зерно зменшилася на 9,5% і
становила 170,8 тис.га, у тому числі ячменю – на 13,5% (28,0 тис.га), пшениці – на 9,7%
(136,5 тис.га), збільшилась – жита на 16,4% (6,2 тис.га). Озимий ріпак на зерно
посіяний на площі 52,6 тис.га, що на 27,5% більше у порівнянні з попереднім роком.
У січні–листопаді 2016 року в господарствах усіх категорій вироблено
149,4 тис.т м’яса, 520,8 тис.т молока, 522,9 млн.шт яєць. Проти січня–листопада
2015 року виробництво м’яса зросло на 2,0%, яєць – на 1,9%, водночас виробництво
молока зменшилось на 4,9%.
Продукцію тваринництва виробляють, в основному, господарства населення. У
січні–листопаді 2016 року питома вага продукції, виробленої господарствами
населення, у загальному виробництві області становила: молока – 95,2%, яєць –
90,1%, м’яса – 48,0%.
У господарствах усіх категорій на 1 грудня 2016 року відносно 1 грудня 2015
року скоротилося поголів’я великої рогатої худоби (у тому числі корів), овець та кіз,
птиці усіх видів, водночас зросло поголів’я свиней.
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На 1 грудня 2016 року в області налічувалось 253,8 тис. голів великої рогатої
худоби (на 7,3% менше відносно 1 грудня 2015 року), у тому числі корів – 127,5 тис.
голів (на 8,3% менше), овець та кіз – 38,0 тис. голів (на 0,3% менше), птиці усіх видів –
9,8 млн. голів (на 10,1% менше). Поголів’я свиней збільшилось на 1,8% і становило
414,7 тис. голів.
У господарствах населення утримувалось 92,2% від загальної кількості великої
рогатої худоби (у тому числі корів – 94,1%), овець і кіз – 86,6%, птиці – 70,6%, свиней –
45,5%.

Будівництво
У січні–листопаді 2016 року будівельні підприємства Львівської області
виконали будівельних робіт на 3845,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції
відносно січня–листопада 2015 року становив 119,2%.
Зростання обсягів будівельних робіт відбулось за усіма видами будівельної
продукції. Порівняно з січнем–листопадом 2015 року обсяги робіт, здійснених на
будівництві житла, збільшились на 12,4%, інженерних споруд – на 16,5%,
нежитлових будівель – на 29,8%.
Найбільше будівельних робіт виконано на будівництві інженерних споруд –
на 1491,4 млн.грн, або 38,8% від загального обсягу будівельної продукції. На
будівництві нежитлових будівель виконано 33,1% робіт (на 1272,1 млн.грн),
житлових будівель – 28,1% (на 1082,4 млн.грн).
Більше половини (58,7%) від загального обсягу будівельних робіт виконано
підприємствами міста Львова. На Пустомитівський район припало 11,6% від
загального обсягу робіт, Стрийський – 10,3%.

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля товарами. У січні–жовтні 2016 року експорт товарів з
Львівської області становив 1029,8 млн.дол. США, імпорт в область – 1353,8
млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2015 року експорт зріс на 6,1%, імпорт – на
15,1%. У січні–жовтні 2016 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
становило 324,0 млн.дол. США (у січні–жовтні 2015 року – 205,5 млн.дол. США).
Найбільші обсяги товарів експортовано до країн ЄС – на 761,6 млн.дол. (74,0%
від загальнообласного експорту), імпортовано – на 974,3 млн.дол. (72,0% від
імпорту). Порівняно з січнем–жовтнем 2015 року експорт у ці країни збільшився на
8,5%, імпорт – на 19,6%.
Серед країн ЄС в експорті товарів головними торговими партнерами були
Польща (24,9% від загальнообласного експорту), Німеччина (12,2%), Чехія (7,4%) та
Данія (6,2%); в імпортних операціях – Польща (27,2% від загальнообласного імпорту)
та Німеччина (18,6%).
Серед товарів, які Львівщина експортувала у січні–жовтні 2016 року,
переважали електротехнічне обладнання та їх частини (23,9% від обсягу експорту
області), деревина та вироби з неї (10,4%), меблі (10,3%), зернові культури (7,9%).
Основу товарної структури імпорту товарів становили машини, обладнання
та механізми, електротехнічне обладнання (22,3% від загальнообласного імпорту),
текстильні матеріали та текстильні вироби (14,5%), полімерні матеріали, пластмаси
та вироби з них (9,3%), недорогоцінні метали та вироби з них (9,1%).
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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–листопаді 2016 року становив
61,0 млрд.грн і збільшився відносно січня–листопада 2015 року за порівнянними
цінами на 6,6%.
Роздрібний товарооборот підприємств, що здійснюють діяльність з
роздрібної торгівлі, у січні–листопаді 2016 року становив 30,5 млрд.грн (50,0% від
загального обсягу обороту роздрібної торгівлі), що за порівнянними цінами більше у
порівнянні із січнем–листопадом 2015 року на 5,5%.

Транспорт
У січні–листопаді 2016 року усіма видами вантажного транспорту перевезено
(відправлено) 12,9 млн.т вантажів, що на 4,9% більше від обсягу січня–листопада
2015 року, вантажооборот становив 9,6 млрд.ткм і збільшився на 0,3%.
Залізничним транспортом у січні–листопаді 2016 року відправлено 3,3 млн.т
вантажів, що на 8,1% менше, ніж у січні–листопаді 2015 року.
Автотранспортом області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними
особами-підприємцями, у січні–листопаді 2016 року перевезено 9,7 млн.т вантажів,
що на 10,1% більше від обсягу січня–листопада 2015 року.
У січні–листопаді 2016 року пасажирським транспортом перевезено
(відправлено) 230,1 млн. пасажирів, що на 7,9% менше від обсягу січня–листопада
2015 року. Пасажирооборот становив 5,4 млрд.пас.км і зріс на 1,6%.
Залізничним транспортом у січні–листопаді 2016 року відправлено 27,6 млн.
пасажирів, що на 3,1% менше у порівнянні з січнем–листопадом 2015 року.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень,
виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді 2016 року
скористалися 121,5 млн. пасажирів (на 13,3% менше від обсягу перевезень,
виконаних у січні–листопаді 2015 року).
Електротранспортом області перевезено 80,8 млн. пасажирів (на 0,5% менше
порівняно із січнем–листопадом 2015 року), зокрема трамваями – 51,7 млн. осіб (на
5,1% менше), тролейбусами – 29,1 млн. осіб (на 8,8% більше).
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