
                                    У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2018 РОКУ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ  

СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

На 1 березня 2018 року 

кількість наявного населення 

Львівської області становила 

2527,7 тис. осіб. 

Кількість населення у січні–

лютому 2018 року зменшилась на 

1900 осіб за рахунок природного 

та міграційного скорочення.  

Природне скорочення на-

селення склало 1827 осіб. У січні–

лютому 2018 року народилось 

3807 дітей, що на 5,3% менше від-

носно січня–лютого 2017 року, по-

мерло – 5634 особи (на 9,6% мен-

ше).  

Природне скорочення 

населення відбулось в усіх міс-

тах обласного значення та       

районах області. Найбільше 

природне скорочення спостері-

галось у Львові (428 осіб) та у 

Жидачівському (95 осіб) райо-

ні. 

З-за меж області у січні–

лютому 2018 року прибуло 

1062 особи, вибуло – 1135 осіб, 

міграційне скорочення стано-

вило 73 особи. 

Населення  

Ринок праці 

Середньооблікова кіль-

кість штатних працівників, які 

були зайняті на підприємствах, 

в установах та організаціях (з кі-

лькістю найманих працівників 10 

і більше осіб), у березні 2018 ро-

ку становила 478,9 тис. осіб, що 

на 1,2% більше відносно берез-

ня 2017 року.  

На кінець березня п.р. у 

Львівській області було зареєст-

ровано 14,9 тис. безробітних 

громадян (за даними Львівсь-

кого обласного центру зайнятос-

ті). Порівняно з кінцем березня 

2017 року ця кількість зменши-

лась на 15,4%.  

У березні п.р. середньо-

облікова кількість безробіт-

них, які отримали допомогу з 

безробіття, становила 12,6 тис. 

осіб; середній розмір допомо-

ги склав 2606 грн (70,0% від 

рівня мінімальної заробітної 

плати – 3723 грн). 

Підприємства, установи 

та організації області заявили 

про наявність 6905 вільних ро-

бочих місць. На 10 вакантних 

посад претендувало у серед-

ньому 22 особи. Найбільший 

попит був на кваліфікованих 

робітників з інструментом.   
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Середня номінальна заробітна 
плата штатного працівника підпри-
ємств, установ та організацій області (з 
кількістю працюючих 10 і більше осіб) у 
березні 2018 року становила 7452 грн 
та збільшилася порівняно з відповід-
ним місяцем 2017 року на 24,3%.   

У березні 2018 року найвищу 
зарплату отримали працівники фінансо-
вої та страхової діяльності (12,8 тис.грн), 
державного управління й оборони, обо-
в’зкового соціального страхуваня (10,0 
тис.грн), сільського, лісового та рибного 
господарств (9,5 тис.грн), промисловості 
(9,0 тис.грн).  

Реальна заробітна плата (з ура-
хуванням індекса споживчих цін) у бе-

резні 2018 року порівняно з березнем 
2017 року зросла на 9,6%. 

Станом на 1 квітня 2018 року зага-
льна сума заборгованості з виплати за-
робітної плати підприємств, установ та 
організацій області становила 77,0 
млн.грн. Порівняно з початком 2018 
року сума боргу зменшилась на 5,8 
млн.грн, або на 7,0%. 

Три чверті від загальної суми 
невиплаченої заробітної плати 
(57,3 млн.грн) припало на проми-
словість. Працівникам сфери охорони 
здоров’я заборговано 7,9 млн.грн 
(10,3%), будівельних організацій – 6,5 
млн.грн (8,4%).  

Доходи населення 

У січні–березні 2018 року субси-
дії на відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг призначе-
ні для 17,8 тис. домогосподарств (у січ-
ні–березні 2017 року – 74,9 тис.). 

Отримали субсидії у березні п.р. 
455,4 тис. домогосподарств. Кількість 
учасників Програми житлових субсидій, 
які одержали субсидії для відшкодуван-
ня витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, становила 55,4% 
від загальної кількості домогосподарств 
Львівської області.  
 Крім того, у січні–березні 2018 
року для 8,5 тис. домогосподарств при-
значені субсидії на відшкодування ви-
трат для придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива. Даний вид субсидії у березні 
отримали 2333 домогосподарства. 

Соціальний захист  

 

У березні 2018 року мешканцям 
області нараховано до оплати за житло-
во-комунальні послуги 1169,3 млн.грн. 
У той же час, населення оплатило житло-
во-комунальних платежів на 1113,4 
млн.грн (95,2% від нарахованих сум).  

На кінець березня 2018 року за-
боргованість населення за постачання 
природного газу становила 1404,9 
млн.грн, за централізоване опалення та 
постачання гарячої води – 365,3 
млн.грн, за утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій – 90,6 
млн.грн, за вивезення побутових від-
ходів – 6,8 млн.грн, за централізоване 
постачання холодної води та водовідве-
дення – 0,7 млн.грн. Заборгованість за 
постачання електричної енергії склала 
77,7 млн.грн.  
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Одяг і взуття подорожчали у сере-
дньому на 4,3% за рахунок надходження 
у продаж товарів весняно-літнього асор-
тименту.  

У житлово-комунальній сфері на 
12,4% зросла вартість утримання будин-
ків та прибудинкових територій. 

Споживчі ціни у березні 2018 ро-
ку відносно лютого 2018 року у Львівсь-
кій області підвищились на 1,2% (в 
Україні – на 1,1%), з початку року – на 
3,9% (в Україні – на 3,5%).  

Ціни на продукти харчування та 
безалкогольні напої у березні 2018 року 
порівняно з лютим зросли на 1,6%. Овочі 
подорожчали на 7,3%, фрукти – на 3,7%, 
риба та продукти з риби – на 2,2%, хліб і 
хлібопродукти – на 1,2%. 

Ціни 

За повідомленням прокуратури 
Львівської області, у січні–березні 2018 
року обліковано 9,7 тис. кримінальних 
правопорушень, з яких 26,2% – тяжкі та 
особливо тяжкі. Кількість злочинів порів-
няно з відповідним періодом 2017 року 
зменшилась на 2,4%, кількість тяжких та 
особливо тяжких – на 15,0%.  

У загальній кількості злочинів бі-

льше двох третин становили злочини 
проти власності, 7,2% – злочини проти 
життя та здоров’я особи.  

Від злочинів потерпіло 7,0 тис. 
осіб, і найбільше – від крадіжок та грабе-
жів (75,0%). 

Правопорушення 

Промисловість  

У січні–березні 2018 року порівня-
но з січнем–березнем 2017 року обсяг 
промислового виробництва зріс на 
8,7%. 

Обсяги виробництва у добувній 
промисловості збільшились на 1,7%, у пе-
реробній – на 12,1%, на підприємствах з 
постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – на 1,6%. 

Серед галузей переробної промис-
ловості нарощування випуску продукції 
відбулось на підприємствах машинобуду-
вання (на 29,2%), основних фармацевтич-
них продуктів і фармацевтичних препара-
тів (на 24,3%), текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкі-
ри та інших матеріалів (на 16,1%), з вироб-
ництва харчових продуктів, напоїв і тютю-
нових виробів (на 15,4%), з виготовлення 
виробів з деревини, виробництва паперу 
та поліграфічної діяльності (на 6,6%), мета-
лургійного виробництва, виробництва го-
тових металевих виробів, крім машин і 
устатковання (на 2,4%). 

Водночас на підприємствах з вироб-
ництва гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 
скорочення обсягів виробництва станови-
ло 9,8%, з виробництва хімічних речовин і 
хімічної продукції – 6,8%.  
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молока та яєць зменшилось відповідно 
на 3,5% та 1,1%. 

На 1 квітня п.р. у господарствах усіх 
категорій було 243,0 тис. голів великої ро-
гатої худоби (на 6,2% менше відносно 
1 квітня 2017 року), у тому числі корів – 
113,1 тис. голів (на 7,4% менше), свиней – 
379,0 тис. голів (на 0,9% менше), овець та 
кіз – 40,0 тис. голів (на 5,8% більше), птиці 
– 9,0 млн. голів (на 21,2% більше). 

Індекс сільськогосподарської про-
дукції у січні–березні 2018 року відносно 
січня–березня 2017 року становив 
101,8%, у тому числі у сільськогоспо-
дарських підприємствах – 108,0%, у гос-
подарствах населення – 97,0%. 

У січні–березні 2018 року виробле-
но 31,8 тис.т м’яса, 80,3 тис.т молока, 
112,0 млн.шт яєць. Порівняно з січнем–
березнем 2017 року виробництво м’яса 
збільшилось на 0,3%, проте виробництво 

Сільське господарство 

У січні–березні 2018 року будівель-
ні підприємства Львівської області вико-
нали будівельних робіт на 1062,0 
млн.грн. Індекс будівельної продукції від-
носно січня–березня 2017 року становив 
101,3%.  

 
 

На будівництві інженерних споруд 
обсяг робіт зріс на 6,7%, нежитлових бу-
дівель – на 3,4%, проте скоротився на бу-
дівництві житла на 6,2%.  

Будівельні підприємства Львова 
виконали 57,6% від загального обсягу бу-
дівельних робіт, Стрийського району – 
13,1%.  

Будівництво  

Зовнішня торгівля товарами 

Експорт товарів підприємствами 
Львівської області у січні–лютому 2018 
року становив 283,0 млн.дол. США, ім-
порт – 369,5 млн.дол. Порівняно з січнем
–лютим 2017 року експорт зріс на 20,8%, 
імпорт – на 34,0%. Від’ємне сальдо зовні-
шньої торгівлі товарами склало 86,5 
млн.дол. США.  

У країни Європейського Союзу екс-
портовано 81,1% від загального обсягу 
експорту області, імпортовано з цих кра-
їн − 67,2% від загального обсягу імпорту. 
Головними партнерами в експорті та ім-
порті товарів були Польща і Німеччина.  

У товарній структурі експорту пе-
реважали машини, обладнання, механіз-

ми, електротехнічне обладнання (22,5% 
від обсягу експорту області), текстильні 
матеріали і вироби (14,7%), полімерні 
матеріали, пластмаси та вироби з них 
(8,5%), готові харчові продукти (7,3%), 
недорогоцінні метали та вироби з них 
(7,3%). Основу імпорту товарів станови-
ли машини, обладнання, механізми, 
електротехнічне обладнання (28,1% від 
обсягу імпорту області), готові харчові 
продукти (11,1%), текстильні матеріали і 
вироби (10,7%), деревина і вироби з неї 
(10,5%).  
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Внутрішня торгівля 

 Оборот роздрібної торгівлі у січні–
березні 2018 року становив 12,9 млрд.грн 
і збільшився відносно січня–березня 2017 
року на 9,7%.  

 

 Обсяг роздрібного товарооборо-
ту підприємств склав 9,6 млрд.грн 
(74,3% від загального обсягу обороту 
роздрібної торгівлі), що на 13,1% біль-
ше відносно січня–березня поперед-
нього року.  

Транспорт 

У січні–березні 2018 року усіма ви-
дами вантажного транспорту перевезе-
но (відправлено) 3805,8 тис.т вантажів, 
що на 13,5% більше від обсягу січня–
березня 2017 року. Обсяги перевезення 
вантажів автомобільним транспортом 
збільшились на 18,5% і становили 2941,8 
тис.т, залізничним транспортом – змен-
шились на 0,9% і становили 864,0 тис.т. 

Усіма видами пасажирського   
транспорту перевезено (відправлено) 
53,8 млн. пасажирів, що на 4,8% менше 

від обсягу січня–березня 2017 року. Ав-
томобільним транспортом відправлено 
29,2 млн. (на 12,5% менше у порівнянні 
з січнем–березнем 2017 року), залізни-
чним – 2802,0 тис. пасажирів (на 5,4% 
менше), електротранспортом – 21,8 
млн. (на 8,0% більше).  
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