
                                   У СІЧНІ–СЕРПНІ 2018 РОКУ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ  

СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

На 1 серпня 2018 року   

кількість наявного населення 

Львівської області становила 

2523,9 тис. осіб. 

Кількість населення у січні–

липні 2018 року зменшилась на 

5707 осіб внаслідок природного 

та міграційного скорочення.  

Природне скорочення насе-

лення склало 5571 особу. У січні–

липні 2018 року народилось 

13585 дітей (на 6,2% менше від-

носно січня–липня 2017 року), по-

мерло 19156 осіб (на 0,3% біль-

ше).  

Природне скорочення 

населення відбулось в усіх міс-

тах обласного значення та рай-

онах області, крім Яворівського 

(приріст – 27 осіб). Найбільше 

природне скорочення було у 

Львові (1158 осіб), Червоногра-

ді (272), у Жидачівському (357), 

Сокальському (299) та Дрогоби-

цькому (273 особи) районах. 

З-за меж області у січні–

липні 2018 року прибуло 4882 

особи, вибуло – 5018 осіб, міг-

раційне скорочення становило 

136 осіб. 

Населення  

Ринок праці 

Середньооблікова кіль-

кість штатних працівників, які 

були зайняті на підприємствах, в 

установах та організаціях (з кіль-

кістю найманих працівників 10 і 

більше осіб), у серпні 2018 року 

становила 468,6 тис. осіб, що на 

0,7% більше відносно серпня 

2017 року.  

На кінець серпня 2018 року 

у Львівській області було зареєс-

тровано 13,8 тис. безробітних 

громадян (за даними Львівсь-

кого обласного центру зайнятос-

ті). Порівняно з кінцем серпня 

2017 року ця кількість зменши-

лась на 4,9%.  

У серпні п.р. середньо-

облікова кількість безробіт-

них, які отримали допомогу з 

безробіття, становила 11,9 тис. 

осіб; середній розмір допомо-

ги склав 2707 грн (72,7% від 

рівня мінімальної заробітної 

плати – 3723 грн). 

Підприємства, установи 

та організації області заявили 

про наявність 9731 вільного 

робочого місця. На 10 вакант-

них посад претендувало у се-

редньому 14 осіб. 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 
серпні 2018 року становила 8194 грн та 
збільшилася порівняно з відповідним 
місяцем 2017 року на 26,0%.   

У серпні 2018 року найвищу зар-
плату отримали працівники фінансової 
та страхової діяльності (13,7 тис.грн), 
державного управління й оборони, обо-
в’зкового соціального страхуваня (13,1 
тис.грн), сільського, лісового та рибного 
господарств (10,5 тис.грн), транспорту, 
складського господарства, поштової та 
кур'єрської діяльності (9,9 тис.грн).  

Реальна заробітна плата (з ураху-
ванням індекса споживчих цін) у серпні 
2018 року порівняно з серпнем 2017 ро-
ку зросла на 15,0%. 

На 1 вересня 2018 року загальна 
сума заборгованості з виплати заробіт-
ної плати підприємств, установ та орга-
нізацій становила 88,0 млн.грн. Порівня-
но з початком 2018 року сума боргу збі-
льшилась на 5,2 млн.грн, або на 6,3%. 

Основна сума невиплаченої за-
робітної плати (78,4%, або 69,0 млн.грн) 
припала на промисловість. Працівникам 
будівельних організацій заборговано 7,1 
млн.грн (8,1%), у сфері охорони здоров’я 
– 5,8 млн.грн (6,6%).  

Доходи населення 

У січні–серпні 2018 року субсидії 
на відшкодування витрат на оплату   
житлово-комунальних послуг призначе-
ні для 80,5 тис. домогосподарств (у січ-
ні–серпні 2017 року – для 404,8 тис.). 

Отримали субсидії у серпні п.р. 
78,4 тис. домогосподарств.   
 Крім того, у січні–серпні 2018 ро-
ку для 15,5 тис. домогосподарств приз-
начені субсидії на відшкодування ви-
трат для придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива. Даний вид субсидії у серпні 
отримали 1,6 тис. домогосподарств. 

У серпні 2018 року мешканцям 

області нараховано до оплати за житло-

во-комунальні послуги 285,0 млн.грн. 

У той же час, населення оплатило жит-

лово-комунальних платежів на 301,7 

млн.грн.  

Соціальний захист  

 

На кінець серпня 2018 року за-

боргованість за газопостачання стано-

вила 1418,3 млн.грн, за централізоване 

опалення та постачання гарячої води – 

244,0 млн.грн, за утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій – 

120,1 млн.грн, за централізоване по-

стачання холодної води та водовідве-

дення – 47,0 млн.грн, за вивезення по-

бутових відходів – 12,9 млн.грн. Забор-

гованість за постачання електричної 

енергії склала 86,8 млн.грн. 

Середні нарахування за житлово-
комунальні послуги, з урахуванням 
електроенергії (із розрахунку 150 
кВт·год), на одного власника особового 
рахунку у серпні 2018 року становили 
748,4 грн (у серпні 2017 року – 539,9 
грн). 
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Одяг і взуття подешевшали на 
0,7% за рахунок знижок на літній асорти-
мент товарів. 

У житлово-комунальній сфері на 
1,2% зросла плата за орендоване житло. 
Тарифи на водопостачання підвищились 
на 0,5%, водовідведення – на 0,6%. 

У сфері транспорту на 10,0% збіль-
шилася вартість перевезення авіаційним 
пасажирським транспортом. На 2,0% по-
дорожчало навчання на курсах водіїв. 
Автомобілі подорожчали на 1,6%, паливо 
та мастила – на 1,2%  

Індекс споживчих цін у серпні 
2018 року відносно липня у Львівській 
області становив 99,9%, в Україні – 
100,0%. За вісім місяців 2018 року 
(серпень 2018 року до грудня 2017 року) 
ціни у Львівській області зросли на 3,8%, 
в Україні – на 3,6%.  

Ціни на продукти харчування та 
безалкогольні напої в області у серпні 
2018 року порівняно з липнем знизи-
лись на 0,6%. Овочі подешевшали на 
9,1%, фрукти – на 5,9%, риба та продукти 
з риби – на 1,0%. Водночас ціни на хліб 
зросли на 0,9%, на молоко – на 1,9%.   

Ціни 

За повідомленням прокуратури 
Львівської області, у січні–серпні 2018 
року обліковано 20,9 тис. кримінальних 
правопорушень, з яких 31,5% – тяжкі та 
особливо тяжкі. Кількість злочинів порів-
няно з відповідним періодом 2017 року 
зменшилась на 8,6%, кількість тяжких та 
особливо тяжких – на 11,7%.  

У загальній кількості злочинів май-
же дві третини становили злочини проти 
власності, 9,1% – злочини проти життя та 
здоров’я особи.  

Від злочинів потерпіло 15,0 тис. 
осіб, і найбільше – від крадіжок та грабе-
жів (70,5%). 

Правопорушення 

Промисловість  

Обсяг промислового вироб-
ництва у січні–серпні 2018 року зріс на 
4,0%. 

Обсяг виробництва у добувній про-
мисловості збільшився на 4,7%, у переро-
бній – на 6,8%, на підприємствах з поста-
чання електроенергії, газу, пари та конди-
ційованого повітря – скоротився на 8,8%. 

Серед галузей переробної промис-
ловості нарощування випуску продукції 
відбулось на підприємствах з виробницт-
ва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів (на 12,9%), машинобудування (на 
12,4%), основних фармацевтичних проду-
ктів і фармацевтичних препаратів (на 
5,3%), з виробництва хімічних речовин і 

хімічної продукції (на 5,2%), з виготовлен-
ня виробів з деревини, виробництва папе-
ру та поліграфічної діяльності (на 4,0%), 
текстильного виробництва, виробництва 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших ма-
теріалів (на 2,7%).  

Обсяг продукції на підприємствах з 
виробництва гумових і пластмасових виро-
бів, іншої неметалевої мінеральної проду-
кції залишився на рівні січня–серпня 2017 
року. 

На підприємствах металургійного 
виробництва, виробництва готових мета-
левих виробів, крім машин і устатковання 
зменшення випуску продукції становило 
0,2%.  
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культур плодових та ягідних (в 1,6 раза 
більше). 

У січні–серпні 2018 року виробле-
но 108,2 тис.т м’яса, 373,3 тис.т молока, 
415,1 млн.шт яєць. Порівняно з січнем–
серпнем 2017 року виробництво м’яса 
збільшилось на 0,1%, яєць – на 0,3%, мо-
лока – зменшилось на 4,8%. 

На 1 вересня п.р. у господарствах 
усіх категорій було 247,2 тис. голів великої 
рогатої худоби (на 7,4% менше відносно 
1 вересня 2017 року), у тому числі корів – 
113,3 тис. голів (на 7,5% менше), свиней – 
424,5 тис. голів (на 1,0% менше), овець та 
кіз – 50,4 тис. голів (на 3,5% більше), птиці 
– 12,8 млн. голів (на 5,9% більше). 

Індекс сільськогосподарської про-
дукції у січні–серпні 2018 року відносно 
січня–серпня 2017 року становив 105,5%, 
у тому числі у сільськогосподарських 
підприємствах – 105,3%, у господарствах 
населення – 105,7%. Індекс продукції 
рослинництва становив 108,9%, тварин-
ництва – 101,7%. 

За розрахунками, на 1 вересня 
2018 року у господарствах усіх категорій 
зібрано 1073,5 тис.т культур зернових та 
зернобобових (на 6,9% менше, ніж на 1 
вересня 2017 року), 205,6 тис.т ріпаку і 
кользи (на 14,8% більше), 312,9 тис.т кар-
топлі (на 3,4% більше), 185,8 тис.т куль-
тур овочевих (на 28,6% більше), 91,6 тис.т 

Сільське господарство 

У січні–серпні 2018 року будівельні 
підприємства Львівської області викона-
ли будівельних робіт на 3808,1 млн.грн. 
Індекс будівельної продукції відносно 
січня–серпня 2017 року становив 95,8%.  

На будівництві житла обсяг робіт 
скоротився на 13,7%, інженерних споруд 

– на 4,9%, водночас збільшився на будів-
ництві нежитлових будівель на 7,0%.  

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

Будівництво  

Зовнішня торгівля товарами 

Експорт товарів підприємствами 
Львівської області у січні–липні 2018 року 
становив 1043,4 млн.дол. США, імпорт – 
1522,9 млн.дол. Порівняно з січнем–
липнем 2017 року експорт зріс на 26,0%, 
імпорт – на 29,6%. Від’ємне сальдо зовні-
шньої торгівлі товарами склало 479,5 
млн.дол. США.  

У країни Європейського Союзу екс-
портовано 80,8% від загального обсягу 
експорту області, імпортовано з цих кра-
їн − 63,6% від загального обсягу імпорту. 
Головними партнерами в експорті та ім-
порті товарів були Польща і Німеччина.  

У товарній структурі експорту пе-
реважали машини, обладнання, механі-
зми, електротехнічне обладнання (28,1% 
від обсягу експорту області), меблі 
(13,5%), текстильні матеріали і вироби 
(10,8%), деревина та вироби з неї 
(10,7%). Основу імпорту товарів станови-
ли машини, обладнання, механізми, 
електротехнічне обладнання (21,2% від 
обсягу імпорту області), текстильні мате-
ріали і вироби (13,5%), мінеральні про-
дукти (10,1%), полімерні матеріали, пла-
стмаси та вироби з них (8,2%).  
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Внутрішня торгівля 

 Оборот роздрібної торгівлі у січні–
серпні 2018 року становив 35,6 млрд.грн і 
збільшився відносно січня–серпня 2017 
року на 3,8%.  

 

 Обсяг роздрібного товарооборо-
ту підприємств склав 26,5 млрд.грн 
(74,3% від загального обсягу обороту 
роздрібної торгівлі), що на 7,0% більше 
відносно січня–серпня попереднього 
року.  

Транспорт 

У січні–серпні 2018 року усіма ви-
дами вантажного транспорту перевезено 
(відправлено) 10,8 млн.т вантажів, що на 
11,2% більше від обсягу січня–серпня 
2017 року. Обсяги перевезення вантажів 
автомобільним транспортом збільши-
лись на 15,9% і становили 8,3 млн.т, залі-
зничним транспортом – зменшились на 
1,9% і становили 2,5 млн.т. 

Усіма видами пасажирського тран-
спорту перевезено (відправлено) 145,2 

млн. пасажирів, що на 3,6% менше від 
обсягу січня–серпня 2017 року. Автомо-
більним транспортом відправлено 79,6 
млн. (на 8,9% менше у порівнянні з січ-
нем–серпнем 2017 року), залізничним 
– 7,7 млн. пасажирів (на 6,0% менше), 
електротранспортом – 57,9 млн. (на 
5,3% більше).  
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