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ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ  

СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

На 1 травня 2018 року кі-

лькість наявного населення 

Львівської області становила 

2525,6 тис. осіб. 

Кількість населення у січні–

квітні 2018 року зменшилась на 

4053 особи внаслідок природного 

та міграційного скорочення.  

Природне скорочення на-

селення склало 3942 особи. У січ-

ні–квітні 2018 року народилось 

7463 дитини (на 6,4% менше від-

носно січня–квітня 2017 року), по-

мерло – 11405 осіб (на 1,2% мен-

ше).  

Природне скорочення 

населення відбулось в усіх міс-

тах обласного значення та ра-

йонах області і найбільше – у 

Львові (859 осіб), Червонограді 

(188), у Жидачівському (205), 

Сокальському (195) та Дрого-

бицькому (183 особи) районах. 

З-за меж області у січні–

квітні 2018 року прибула 2251 

особа, вибуло – 2362 особи, 

міграційне скорочення стано-

вило 111 осіб. 

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 травні 2018 року 

становила 473,6 тис. осіб, що на 

1,1% більше відносно травня 

2017 року.  

На кінець травня 2018 року 

у Львівській області було зареєс-

тровано 14,6 тис. безробітних 

громадян (за даними Львівсь-

кого обласного центру зайнятос-

ті). Порівняно з кінцем травня 

2017 року ця кількість зменши-

лась на 11,0%.  

У травні п.р. середньооб-

лікова кількість безробітних, 

які отримали допомогу з без-

робіття, становила 12,4 тис. 

осіб; середній розмір допомо-

ги склав 2617 грн (70,3% від 

рівня мінімальної заробітної 

плати – 3723 грн). 

Підприємства, установи 

та організації області заявили 

про наявність 7863 вільних ро-

бочих місць. На 10 вакантних 

посад претендувало у серед-

ньому 19 осіб. Найбільший по-

пит був на кваліфікованих ро-

бітників 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 
травні 2018 року становила 7812 грн та 
збільшилася порівняно з відповідним 
місяцем 2017 року на 26,1%.   

У травні 2018 року найвищу зар-
плату отримали працівники фінансової 
та страхової діяльності (12,5 тис.грн), 
державного управління й оборони, обо-
в’зкового соціального страхуваня (11,3 
тис.грн), сільського, лісового та рибного 
господарств (10,1 тис.грн), промисловос-
ті (9,4 тис.грн).  

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

вні 2018 року порівняно з травнем 2017 
року зросла на 12,3%. 

Станом на 1 червня 2018 року за-
гальна сума заборгованості з виплати 
заробітної плати підприємств, установ 
та організацій області становила 77,5 
млн.грн. Порівняно з початком 2018 
року сума боргу зменшилась на 5,2 
млн.грн, або на 6,3%. 

Більше трьох четвертих від загаль-
ної суми невиплаченої заробітної плати 
(59,9 млн.грн) припало на проми-
словість. Працівникам будівельних ор-
ганізацій заборговано 6,6 млн.грн (8,5%), 
сфери охорони здоров’я – 5,4 млн.грн 
(6,9%).  

Доходи населення 

У січні–травні 2018 року субсидії 
на відшкодування витрат на оплату   
житлово-комунальних послуг призначе-
ні для 24,2 тис. домогосподарств (у січ-
ні–травні 2017 року – 87,3 тис.). 

Отримали субсидії у травні п.р. 
11,4 тис. домогосподарств.   
 Крім того, у січні–травні 2018 ро-
ку для 14,1 тис. домогосподарств приз-
начені субсидії на відшкодування ви-
трат для придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива. Даний вид субсидії у травні 
отримали 1,7 тис. домогосподарств. 

У травні 2018 року мешканцям 

області нараховано до оплати за житло-

во-комунальні послуги 361,5 млн.грн. 

У той же час, населення оплатило жит-

лово-комунальних платежів на 396,0 

млн.грн (109,5% від нарахованих сум).  

Соціальний захист  

 

На кінець травня 2018 року забо-

ргованість населення за постачання 

природного газу становила 1435,3 

млн.грн, за централізоване опалення 

та постачання гарячої води – 275,3 

млн.грн, за утримання будинків і спо-

руд та прибудинкових територій – 

114,1 млн.грн, за централізоване по-

стачання холодної води та водовідве-

дення – 31,1 млн.грн, за вивезення по-

бутових відходів – 9,6 млн.грн.  

Середні нарахування за житлово-

комунальні послуги, з урахуванням 

електроенергії (із розрахунку 150 

кВт·год), на одного власника особового 

рахунку у травні 2018 року становили 

998,6 грн. 
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кти – на 6,4%, овочі – на 0,3%. 

У житлово-комунальній сфері на 
2,6% зросла вартість утримання будинків 
та прибудинкових територій. 

У сфері транспорту на 18,7% збіль-
шилася вартість проїзду у приміському 
поїзді, на 11,0% – перевезення авіацій-
ним пасажирським транспортом. Разом 
з тим, на 0,7% зменшилася вартість про-
їзду у міжміському поїзді. Паливо та мас-
тила подорожчали на 0,3%.  

Споживчі ціни у державі загалом 
та у Львівській області зокрема у травні 
2018 року залишились на рівні квітня.  

За п’ять місяців 2018 року 
(травень 2018 року до грудня 2017 року) 
ціни у Львівській області зросли на 4,7%, 
в Україні – на 4,4%.  

Ціни на продукти харчування та 
безалкогольні напої у травні 2018 року 
порівняно з квітнем знизились на 1,0%. 
М’ясо і м’ясопродукти подешевшали на 
0,5%, молоко, сир та яйця – на 2,7%, фру-

Ціни 

За повідомленням прокуратури 
Львівської області, у січні–травні 2018 
року обліковано 14,9 тис. кримінальних 
правопорушень, з яких 28,8% – тяжкі та 
особливо тяжкі. Кількість злочинів порів-
няно з відповідним періодом 2017 року 
зменшилась на 2,9%, кількість тяжких та 
особливо тяжких – на 11,0%.  

У загальній кількості злочинів май-
же дві третини становили злочини проти 
власності, 8,7% – злочини проти життя та 
здоров’я особи.  

Від злочинів потерпіло 10,7 тис. 
осіб, і найбільше – від крадіжок та грабе-
жів (71,8%). 

Правопорушення 

Промисловість  

У січні–травні 2018 року порівняно 
з січнем–травнем 2017 року обсяг про-
мислового виробництва зріс на 5,3%. 

Обсяги виробництва у добувній 
промисловості збільшились на 2,7%, у пе-
реробній – на 7,8%, на підприємствах з 
постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – скоротилися 
на 3,4%. 

Серед галузей переробної промис-
ловості нарощування випуску продукції 
відбулось на підприємствах з виробницт-
ва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів (на 16,1%), машинобудування (на 
11,1%), текстильного виробництва, вироб-

ництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів (на 9,8%), основних фар-
мацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів (на 8,8%), з виготовлення виро-
бів з деревини, виробництва паперу та по-
ліграфічної діяльності (на 6,1%), з виробни-
цтва хімічних речовин і хімічної продукції 
(на 2,7%), гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 
(на 0,1%). 

На підприємствах з виробництва 
металургійного виробництва, виробництва 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання зменшення випуску продук-
ції становило 2,5%.  
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молока та яєць зменшилось відповідно 
на 4,7% та на 1,2%. 

На 1 червня п.р. у господарствах 
усіх категорій було 251,4 тис. голів великої 
рогатої худоби (на 5,7% менше відносно 
1 червня 2017 року), у тому числі корів – 
113,5 тис. голів (на 7,4% менше), свиней – 
388,8 тис. голів (на 3,1% менше), овець та 
кіз – 49,0 тис. голів (на 3,8% більше), птиці 
– 11,6 млн. голів (на 5,3% більше). 

Індекс сільськогосподарської про-
дукції у січні–травні 2018 року відносно 
січня–травня 2017 року становив 100,9%, 
у тому числі у сільськогосподарських 
підприємствах – 111,1%, у господарствах 
населення – 96,0%. 

У січні–травні 2018 року виробле-
но 62,1 тис.т м’яса, 196,4 тис.т молока, 
241,6 млн.шт яєць. Порівняно з січнем–
травнем 2017 року виробництво м’яса 
збільшилось на 2,1%, проте виробництво 

Сільське господарство 

У січні–травні 2018 року будівельні 
підприємства Львівської області викона-
ли будівельних робіт на 2018,3 млн.грн. 
Індекс будівельної продукції відносно 
січня–травня 2017 року становив 99,7%.  

На будівництві житла обсяг робіт 
скоротився на 11,3%, водночас збільшив-
ся на будівництві нежитлових будівель  

на 0,4%, інженерних споруд – на 9,6%.  

Будівельні підприємства Львова 
виконали 53,1% від загального обсягу бу-
дівельних робіт, Стрийського району – 
12,5%.  

Будівництво  

Зовнішня торгівля товарами 

Експорт товарів підприємствами 
Львівської області у січні–квітні 2018 року 
становив 599,0 млн.дол. США, імпорт – 
807,2 млн.дол. Порівняно з січнем–
квітнем 2017 року експорт зріс на 26,3%, 
імпорт – на 32,8%. Від’ємне сальдо зовні-
шньої торгівлі товарами склало 208,2 
млн.дол. США.  

У країни Європейського Союзу екс-
портовано 80,5% від загального обсягу 
експорту області, імпортовано з цих кра-
їн − 65,2% 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 (28,1% 
від обсягу експорту області), меблі 
(13,5%), текстильні матеріали і вироби 
(10,8%), деревина та вироби з неї 
(10,5%). Основу імпорту товарів станови-
ли машини, обладнання, механізми, 
електротехнічне обладнання (21,6% від 
обсягу імпорту області), текстильні мате-
ріали і вироби (14,2%), полімерні матері-
али, пластмаси та вироби з них (8,2%), 
мінеральні продукти (7,8%).  
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Внутрішня торгівля 

 Оборот роздрібної торгівлі у січні–
травні 2018 року становив 21,8 млрд.грн і 
збільшився відносно січня–травня 2017 
року на 6,0%.  

 

 Обсяг роздрібного товарооборо-
ту підприємств склав 16,2 млрд.грн 
(74,3% від загального обсягу обороту 
роздрібної торгівлі), що на 9,3% більше 
відносно січня–травня попереднього 
року.  

Транспорт 

У січні–травні 2018 року усіма ви-
дами вантажного транспорту перевезе-
но (відправлено) 6487,6 тис.т вантажів, 
що на 13,3% більше від обсягу січня–
травня 2017 року. Обсяги перевезення 
вантажів автомобільним транспортом 
збільшились на 17,5% і становили 5060,6 
тис.т, залізничним транспортом – на 0,4% 
і становили 1418,0 тис.т. 

Усіма видами пасажирського   
транспорту перевезено (відправлено) 
92,5 млн. пасажирів, що на 2,8% менше 

від обсягу січня–травня 2017 року. Ав-
томобільним транспортом відправлено 
49,4 млн. (на 11,0% менше у порівнянні 
з січнем–травнем 2017 року), залізнич-
ним – 4727,0 тис. пасажирів (на 4,9% 
менше), електротранспортом – 38,3 
млн. (на 10,6% більше).  
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